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آفرينش آسمانها و زمين و  ،و از جلوه هاي او« :قرآن كريم 
به درستي كه در آنها . گوناگوني زبانها و نژادهاي شماست

   ».هايي براي دانش پژوهان است نشانه
 

، (Marshal McLuhan)لــوهـان     مارشــــال مـك     
كـنـنـده      اي تورنتو و مـطـرح       پروفسور مركز مطالعات رسانه

ژوئيـه   21، (tutmonda vilaĝo) »دهكده جهاني«مفهوم 
 1980دسامـبـر     31در ادمونتون كانادا متولد شد و در  1911

كهكـشـان   :  برخي آثار تأثيرگــذار وي عبارتنـد از.  درگذشت
ها   ، براي درك رسانه  ) 1964(شناخت انسان چاپي : گوتنبرگ

، جنگ و صلح در دهكـده     ) 1967(، رسانه پيام است )1964(
ها ناميـده     او عصر حاضر را عصر رسانه ... .  و)  1968(جهاني 

وي   .دهكده جهـانـي از ابـداعـات اوسـت            است و اصطالح
ها دارد و معتقد اسـت كـه      نظرات ارزشمندي در زمينه رسانه

دهي بشر دخالت    دهد ابزار نيز در شكل بشر ابزار را شكل مي
ساز   او گفته است كه پيشرفت رسانه ها در آينده مشكل.  دارد

 .خواهد شد
توسط مك لـوهـان       1964در سال   » دهكده جهاني«فكر  

سال بعد، همـواره   15گذاري شد و تا پايان حياتش يعني  پايه
اكنون ديگر كره ” :  گفت كرد و مي به دهكده جهاني اشاره مي

هاي جديد آنقدر كوچك شده كه ابعـاد    زمين به وسيله رسانه
كه دهكده جـهـانـي را         براي آن“  . يك دهكده را يافته است

سازي   تري كه به جهاني  بهتر بشناسيد ابتدا بايد با واژه بزرگ
 1960اي كـه حـدودا از دهـه           موسوم است، آشنا شويد واژه

رواج يافته است و بستر اولين فرهنگ معتبري بـود كـه در          

گرايـي    ميالدي تعاريفي براي اصطالحات جهان   1961سال 
 )tutmondismo (  سـازي     جهاني   و )tutmondiĝo (    ارائـه

 .كرد
مك لوهان ادوار تاريخي بشر را بر مبناي نوع ارتـبـاط و     

بندي نموده و در ايـن راسـتـا      تحول ابزار ارتباط بشري طبقه
 :كند براي تاريخ بشر سه مرحله را از هم تفكيك مي

 مرحله بدوي، عصر ارتباط شفاهي ) 1
اي بسيار طوالني كه فرهنـگ شـفـاهـي و        در ابتدا دوره 

دريافت شنيداري غالب بوده، وجود داشته است كه مظـاهـر      
ها و نمايـش     فرهنگي آن عبارت بودند از نقل اشعار و افسانه

در اين دوران كه مك لوهان آن را دودمـانـي و           .  ها تراژدي
اي طبيعي از هر پنج حـس    خواند، انسان به گونه اي مي قبيله

ها حس شـنـوايـي بـراي         كند و در ميان آن خود استفاده مي
اي لفظي و شـفـاهـي صـورت           ارتباط با ديگران كه به گونه

در ايـن   .  كار مي افتد تر از ساير حواس به گيرد، طبعاً بيش مي
محيط طبيعي، ادراك انسان به طور مستقيم از جهان خـارج،  

 . گرفت اش صورت مي ي حواس طبيعي به وسيله
 مرحله ارتباط كتبي، عصر چاپ و جامعه فردگرا) 2

با اختراع خطّ و كتابت، توازن پيشيـن بـه هـم خـورد و           
برتري حس بينايي نسبت به حواس ديگر آشـكـار شـد و از       

او معتقد است   .  اين طريق، محتواي تفكر بشريت تغيير يافت
نوشته نياز به نوعي تمركز حواس و تعمق شخصي دارد و از    
اين جهت مستلزم نوعي انزواجويي و جدايي از جمع است و      

دوره اول بـا اخـتـراع     .  اي گذشته منافات دارد با زندگي قبيله

  دهكده جهاني

  زبان جهاني

 سعيد برهاني: گردآوري و تنظيم زبان اسپرانتو
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چاپ پايان يافت و دوره بسيار كوتاه كهكشان گوتنبرگ آغاز  
شد كه از زمان اختراع چاپ تا ظـهـور وسـايـل ارتـبـاطـي           

 .الكترونيكي در نيمه دوم قرن بيستم به طول انجاميد
 مرحله ارتباط الكترونيك و دهكده جهاني) 3

يعني دوره كنوني، عصر ارتباطات الكترونيكي    اين مرحله 
اين دوره از تـمـدن      .  و بازگشت به خصوصيات شفاهي است

طـبـق   .  شود  انساني با اختراع راديو توسط ماركني شروع مي  
ي زنـدگـي      نظريات مك لوهان، اكنون در سـومـيـن دوره          

اجتماعي انسان، عصر چاپ و زندگي فردگرايي نيز كه ناشي   
از برتري يافتن حس بينايي بر ساير حواس انساني است، در    
برابر پيشرفت و گسترش وسايل ارتباطي الكترونيكي مانـنـد   

اين شيوه جديـد  .  راديو، تلويزيون و سينما در حال زوال است
ارتباطي، حس شنوايي را معتبر ساخته و رجـعـت بـه ادراك       

 . حسي را ضروري شمرده است
دانـد و     مك لوهان دنياي امروز را دنياي الكترونيك مـي   

محيط الكترونيكي عصر حاضر، فضاي قديمـي     :  معتقد است
ايم، نامـطـبـوع و        تصويري را كه سالهاست به آن خو گرفته 

در دنياي الكترونـيـك حـوادث،       .  بدون ارزش خواهد ساخت 
روند، با يكديگر رابـطـه    مي  اشياء و موجودات در يكديگر فرو

رود، تمـايـزات فـرامـوش         ها از بين مي  كنند، جدايي پيدا مي
كند و بدين ترتيب محيـط    ها خودنمايي مي گردد، شباهت مي

تـوان آن را يـك        آيد؛ محيطـي كـه مـي        وجود مي  جديد به
يك دهكده بزرگ جهاني    .  نامگذاري كرد»  دهكده جهاني« 

تـر مـحـفـوظ        اي را در مقياس وسـيـع    كه خصوصيات قبيله
 . دارد مي
هـاي جـديـد بـاعـث          مك لوهان معتقد است كه رسانه    
او .  ي جهش اطالعـات خـواهـنـد شـد           وجود آمدن پديده به
ها نياز خواهند داشت، از چهـار     اطالعاتي كه انسان:  گفت مي

گوشه جهان و با سرعت فراوان در اختيارشان قـرار خـواهـد     
تـر    جهان بزرگ، روز به روز كـوچـك   ] به اين ترتيب[گرفت 

ها چه بخواهند و چه نخواهند، گويي در يك  شود و انسان مي
چنـيـن   .  كنند زندگي مي»  ي جهاني دهكده«قبيله جهاني يا 

. وضعيتي را امكانات الـكـتـرونـيـك فـراهـم خـواهـد آورد            
هاي زمانـي و      هاي الكترونيكي با گسترش خود فاصله  رسانه

عـبـارتـي      بـه .  اند  ها را از بين برده   مكاني موجود ميان انسان
تر وسايل ارتباط جمعي جديد مانند تلويـزيـون، راديـو،       دقيق

شيوه هاي زندگي بشري را تـحـت        ...  مطبوعات، اينترنت و 
اي جـهـان      تاثير خود قرار داده و متحول نموده و به گـونـه     

كنوني را به يك دهكده كوچك تبديل كرده است كه در آن  
باشـنـد و در      ديگـر پنهان نمي افكار و اعمال جوامــع از يك

عين حال تاريخ شاهد به منصه ظهور رسيدن يك نوع جديد  
 .انساني است) individuismo( از فردگراييِ

جهاني هرگونه اتفـاقـي      از ديدگاه مك لوهان در دهكده 
افتد قابل تسري و تعميم به ديگر نقـاط    كه در يك نقطه مي

چرا كه فرايند تبادل اطالعات، علوم و انديشـه   .  دهكده است
چـه كـه      بنابر آن .  اي درجريان است    با سرعت قابل مالحظه
گونه تـعـريـف       توان اين سازي را مي تاكنون گفته شد جهاني

 :كرد
ســازي در واقـع عبارت اســت از فـرايـنـد        جـهـانـي«  

ها   آن واسطه  زمان و مكان كه مردم دنيا به  فشردگي فزاينده
 ».شوند صورت آگاهانه در جامعه جهاني ادغام مي و به
به بيان ديگر جهاني شدن معطوف به فرايندي است كـه   

در جريان آن فرد و جامعه در گستره جهاني با يكديگر پيوند   
 .خورند مي
سازي فقط يـك   آيد كه جهاني از تعريف فوق چنين برمي 

مفهوم اقتصاد محور نيست و چه بسا حوزه هاي سـيـاسـي،       
از ايـن   .  گيـرد   اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را نيز در بر مي

شدن جوامع بشـري را در سـه          رو برخي معتقدند كه جهاني
جبهه اقـتـصـادي، جـبـهـه         :  دهد  جبهه مورد حمله قرار مي  

 .نظامي  ايدئولوژي و جبهه
از طرق گوناگوني مانند سـرمـايـه ارزي     :  جبهه اقتصادي 

المللي پول، سازمان تجـارت جـهـانـي، بـانـك          صندوق بين
 ... .جهاني، تسلط اقتصاد مبتني بر خصوصي سازي و 

حـمـايـت از مـوسـسـات پـژوهشـي،            :  ايدئولوژي جبهه 
هاي گوناگون مانند سي ان ان ، تـايـمـز و      ها، رسانه دانشگاه

 .ديگر رسانه هاي خبري
 .مانند جنگ جهاني عليه تروريسم: نظامي  جبهه 
دكتر پيروز مجتهدزاده، صاحب نظر ايراني در تـحـلـيـل       

پيامدهاي جهاني سازي، دو نوع پيامدهاي مثبت و منفـي را     
 .براي آن ذكر مي كند

 :سازي عبارت است از پيامدهاي مثبت جهاني
 .پيامدهاي مثبت مانند بهم پيوستن فزاينده اقتصادها -1
 .ازميان رفتن موانع و حركت اطالعات و آگاهي ها -2
 .اقتصادي كردن جهان به جاي ايدئولوژيك كردن آن -3

 

 :پيامدهاي منفي آن شامل
 .ازميان رفتن امنيت شغلي در جهان -1
 .داران و فقراء افزايش شكاف ميان سرمايه -2
گرا   گسترش سود جويي و سود پرستي كه منجر به مادي  -3

 .شود ها مي شدن فرهنگ
ــز       ــدن ــونــي گــي ــت ــاب    (Anthony Giddens)آن در ب

4 
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سازي معتقد است كه زمان و مكان مفهوم سنتي خود   جهاني
دهـنـد و كـم        را دردنياي صنعتي جهاني شده از دست مـي      

هـا،    شوند و بسياري از نـهـادهـا مـانـنـد دولـت             تر مي رنگ
از نو در اين جهان جديد تعريـف  ...  المللي و  هاي بين سازمان

 .شوند مي
ايـده    1960از هنگامي كه مارشال مك لوهان در دهـه      

دهكده جهاني را مطرح كرد مدت زمان زيادي نمي گذرد بـا  
چه خودش تصـور   تر از آن اين حال پيش بيني او خيلي سريع

هم اكنون وسائل ارتباط جمعـي بـا      .  كرد تحقق پيدا كرد مي
هاي   هاي مخابراتي و شبكه  گرفتن از تكنولوژي ماهواره ياري

انگيز اينترنت، تمامي نقاط دنيا را به هم پيـونـد داده         اعجاب
است و امكان ارتباط سريع و آسان را فراهم كـرده اسـت و         

ولي وسايل ارتباطي فـقـط يـك      ...  تازه اين ابتداي كار است
ي   تر نـحـوه     موضــوع پر اهميت .  وسيلــه و ابـزار هستنــد

اسـتـفـاده از       همواره خطر سـوء   .  كارگيري اين ابزارهاست   به
كـه هـم      داران و نااهالن وجود دارد كمـا ايـن     طرف سرمايه

ترين استفاده از اينترنت در جهت كسب پـول   اكنون نيز بيش
توانيم فارغ از آن اهداف؛ از ايـن امـكـان        ولي ما مي...  است

انسان مـوجـودي    .  موجود در جهت ارتباط بهتر استفاده كنيم
است كه نياز به برقراري ارتباط با همنـوعـان خـود را دارد؛          

هاي خود را بروز دهد و در معـرض ديـد      دوست دارد توانايي
ديگران بگذارد؛ دوست دارد شناخته شود و اين نياز به مطرح 
شدن و مورد قضاوت قرار گرفتن في نفسه نه تنهـا ايـرادي      

شود مدعيان   ندارد بلكه بسياري مواقع الزم است و باعث مي
دروغين كنار روند و صحنه زندگي ما عرصه فعاليت و حضور 
گروهي شود كه شايستگي آن را داشته و حرفي براي بـيـان   

 .كردن و عملي براي انجام دادن دارند
 Manuel(   » مانوئل كاسـتـلـز    « اين در حالي است كه    

Castells (  گويد  صراحت مي   بهاي،  پرداز جامعه شبكه نظريه :
دهكده جهاني كه يك موضوع قوي و جالب توجه در زمـان    

آن يك دهـكـده     .  بيني كامالً غلط بود  بيانش بود، يك پيش
هاي شخصـي اسـت      نيست، بلكه يك شبكه جهاني از كومه

اينترنت جوامع محلي را به جـوامـع        .  كه بسيار متفاوت است

كند كه ايـن كـار از طـريـق اتصـال بـه                 جهاني تبديل مي
هـاي    وجوگر، اطالعات فرامـتـنـي بـا داده        موتورهاي جست

 .گيرد متفاوت فراوان صورت مي
بايد اعتراف كرد كه شناخت مك لوهان از طريق آثارش    

بسيار دشوار است و تاكنون منابع موجود به زبان فارسـي در     
به عقيده او   .  شمارند  مورد اين متفكر كانادايي قليل و انگشت

واقعيت تأثير وسايل ارتباطي بر فرهنگ و تمدن بشـري در        
سال گذشته از نظرها دورمانده، زيـرا عـلـمـاي         3500طول 

سياسي و اجتماعي همواره تأثيرات شخصي و اجتماعي ايـن   
. انـد   وجو كرده   وسايل را جدا از وسيله در متن و محتوا جست

شناسي ارتباطات، مك لوهان معتـقـد       برخالف مكتب جامعه
 . است وسيله همان پياماست 

گونـه كـه مـك لـوهـان          گيري دهكده جهاني، آن شكل 
،   1990كرد با ايجاد اولين وب سرويس در سـال     تجسم مي

و   1991در  .  ان. ان. تأسيس شبكه تلويزيوني جـهـانـي سـي      
كه قبل از     ضمن آن.  آغاز شد 1993سايت ياهو در  ايجاد وب

هاي پخش    هاي پوشش با ماهواره  آن تاريخ، نخستين تجربه
 . به وقوع پيوسته بود هاي تلويزيوني مستقيم برنامه

اما در كنار بحث مذكور، تحوالت سريع و در عين حال ـ   
بعضاً ـ عجيب در زندگي بشر معاصر باعث شـده اسـت كـه      
دانشمندان عناويني را براي ناميدن اين عصر برگزينـنـد؛ از        

اي   انـد، عـده     اي عصر حاضر را عصر فضا ناميـده     جمله عده
كنيم، گروهي نـيـز     ديگر معتقدند كه در عصر اتم زندگي مي

. معتقد به عصر ارتباطات، ماهواره ها، اينترنت و غيره هستند  
امـا واقـعـيـت      .  رسنـد   همگي اين نظرات صحيح به نظر مي 

ديگري هم وجود دارد و آن هم اين است كه بشر امـروز در     
كنـد؛ سـرعـت در هـمـه چـيـز و                عصر سرعت زندگي مي  

تريـن    خصوص سرعت در ارتباطات؛ و اين امر نياز به مهم   به
سـازد؛    وسيله ارتباطي يعني زبان را بيش از پيش نمايان مـي 

شـمـول بـراي ايـجـاد و           مخصوصاُ زباني مشترك و جهـان 
گاه   شايد هيچ. المللي در دهكده جهاني برقراري ارتباطات بين

به اندازه عصر  )   نياز به زبان جهاني(  در زندگي بشر اين نياز 
 پايان قسمت اول.                  شده است حاضر احساس نمي

 دفتر انجمن اسپرانتوي ايران: هاي حضوري اسپرانتو در سطوح  پايه، متوسط، پيشرفته، محل برگزاري برگزاري كالس
  31واحد  39تهران، خيابان كارگر جنوبي، خيابان دانشگاه جنگ، ساختمان كوروش پ : آدرس

 09122099888: تلفن
 

 اي اسپرانتو در سطوح هاي مكاتبه برگزاري كالس
 : پايه، متوسط، پيشرفته 

siminemrani@gmail.com 
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 سمينار اسپرانتو در قشم
عصـر در     8تـا     6سمينار آشنايي با زبان اسپرانتو با حضور مورات اوزديدار اسپرانتيست برجسته استانـبـول از سـاعـت            92دوشنبه هفتم بهمن ماه 

 .آموزشگاه دلتا واقع در قشم برگزار گرديد

 معرفي يك سايت اينترنتي

دهد، آموزش آنالين اسپرانـتـو    زبان را بصورت دوطرفه به يكديگر آموزش مي 50، كه com.verlag-goethe.www://httpسايت اينترنتي 
درس با مـوضـوعـات        100اين آموزش عمدتا براي يادگيري و تمرين لغات است كه داراي . درس ارائه نموده است 100را نيز به زبان فارسي و در 

شما مي توانيد، موضوع مورد نظر را انتخاب نموده، ترجمه فارسي را مشاهده نماييد و با يك كليك، تلفظ صـوتـي آن را گـوش            .  مختلف مي باشد
 HTM.002FAEO/FAEO/FA/2book/com.verlag-goethe.www://http  :به اسپـرانـتـوي سـايـت مـذكـور          آدرس بخش فارسي   .دهيد

 دعوت به اولين كنگره اسپرانتو ايران
كتاب ويژه  كنگره در يك نگاه

 

هاي  صفحه اصلي و ساير بخشكنگره اسپرانتوي ايران در  
 ...روزنامه همشهري  و پايگاه خبري بهاران نيوز، 

انجمن اسپرانتو ايران افتخار دارد شما را به 
كـه در    “  كنگره اسپرانتوي ايران” حضور در 

روزهاي چهارم تا ششم فروردين ماه سـال  
شود، دعـوت   در تـهـران برگزار مي 1393
اسپرانتو، زبـان  ” موضوع اصلي كنگره .  نمايد

انتخاب شده است تا عالوه بر “  ايده و آرمان
معرفـي جنبه نوآورانه و خالقانه ايده زبـان    
بين المللي، تاكيدي بر آرمان گرايانه بودن و 

هاي واالي اين دستــاورد بـزرگ در  ارزش
  .عرصه ارتباطات باشد

همچنين حضور ميهمانان خارجي از
استراليا، فرانسه، :  ره، ليتواني، تايوان و 

ژاپن، ك
 :ساير خبرها ...
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 روس ناسازگار Evgeniاوگني 
 روز شانزدهم

در هتل اختصاصي سمرقند خورشيد خيلي وقت است كه   
. كنـد     در ازبكستان خورشيد زود طلوع و غروب مي . باال آمده

كاري تلنبار نشده كه از سر و كول    :  اي نداريم ما امروز عجله
تا حد امكان از شهر عكس خواهيم گرفت  .  مان باال رود وقت

 .و به سمت تاشكند ـ پايتخت ـ راه خواهيم افتاد
گوينـد    مي”  اختصاصي“هاي مثل مال ما  جور هتل به اين 

هايي بودند كـه در شـوروي سـابق از            چون جزو اولين هتل
ها آدم احـساس      در اين نوع هتل.  هاي دولتي جدا شدند هتل

كنــد و عطــر خــوش       تــوي خونــه خــودش بــودن را مــي       
هاي كوچك در كشور خودمان را دارد و كـار و          خانه ميهمان

. گرايـي و تجمـالت اسـت        مهرباني جايگزين هرنوع لوكس  
اند تـا     قائل  ارزش)  مسافر(كه براي ميل و اراده ميهمان  جايي
اين قضيه باعـث    .  كه كامال خود را راحت احساس كند   جايي
راحتـي    شود كه اگر احيانا اشتباه كوچكي رخ دهد وي بـه  مي

 .پوشي كند و ببخشد چشم
آييم و از ميدان اصـلي، وارد خيابـان باريكـي           بيرون مي 

شده كه در تاريكي شب فاقد روشنايي است و به سمت هتل  
خياباني كه بخشي از آن      .  رويم  ديگري در چنين خياباني مي

. به مجراي فاضالب راه دارد و گنداب در خيابان جاري است 
جويـي و     كـشي صـرفه     كه در مصرف لوله و لولـه        براي اين

سازي داشته باشند، فاضالب از هـر خانـه در سـطح               ذخيره
هاي بدون روكش بـه سـمت      خيابان راه افتاده و از راه كانال

ها مشكل توالت را بـا زدن        آن.  شوند كانال اصلي هدايت مي
 . كنند چاه و تخليه ساالنه يا هر وقت كه پر شد حل مي

شود، و در  در چوبي پهن و بزرگي به حياط ـ باغي باز مي 
فرنگي، بادمجان، فلفل يـا     مثل گوجه  آن انواع سبزي و ميوه

هاي ديگـر      زميني، به، انار و انجير به اضافه گل و گياه سيب
كـرده ولـي      ها دور تا دور حياط را احاطه   اتاق.  اند كشت كرده

كردن و غذاخوردن اختصاص يافتـه   قسمتي هم براي آشپزي
جـا    معماري نـاهمگون ايـن   .  ماند  كه مثل كمربند بازشده مي

اي   اي از راه رسـيده      حكايت از آن دارد كه، با هر  پول و پله 
زنان صـاحب هتـل     .  اند به تغيير و تبديالت در بنا اقدام كرده

كنـد و     عزيزا به انگليسي صحبت مـي .  فعال و در حال كارند
جـا عبـارت اسـت از        حكمت كار در اين.  خواهرش به آلماني
ما زبان بلديم و راهنمـاي   :  گويد عزيزا مي.  خدمت به همگان

هاي گـران داريـم و هـم           هم اتاق.  گردان هم هستيم جهان
جايي كه مسلمانان از آن بـراي غـذا      (توانيد روي تخت  مي.  ارزان

بخوابيد يا توي باغ چادر    )كنند گذاشتن استفاده مي خوردن يا جلسه
 . بزنيد
گيريم، كه دراز است با دوتا تخت كنار و     ما يك اتاق مي 

سمت راست يك ميز غذاخوري بزرگ كـه  .  چسبيده به ديوار
پيكري روي آن است و مانع بازشدن درهـاي      تلويزيون غول

را شـبها قفـل     ]  مثـالً هتـل   [شود و درهاي اصـلي      كمد مي
سقف چوبي اسـت و روي آن نقـش و نگارهـاي           .  كنند نمي

 .شود جورواجوري ديده مي
ماركو پولو راجع به سمرقند گفته، كـه آن شـهر بزرگـي        

. هاي دلبخواه  گونه ميوه العاده زيبا و همه ق هاي فو است با باغ
هاي   روي ميز صبحانه امروز هم سبدي از انواع و اقسام ميوه

نشينيم ما را همراهي  تازه قرار دارد كه هر وقت پشت آن مي
امروز بين خودمان يك شاخ شمشاد بلندقامت داريم   .  كند مي

اي دراز كـه مخـصوص        اي كشيده، باريك و چانـه        با چهره
او .  كنيـم   با او سالم و عليكي رد و بدل مـي      .  هاست زن الف

يك آمريكايي اهل واشنگتن اسـت كـه بـا همـسرش بـه                
كنند   ها به روش موگامبايي سفر مي   آن.  تعطيالت آمده است

اي   پـس از لحظـه    .  هاي پر از راحتي   يعني با ساك و چمدان
كلي بلوز و شلوار روي دستش ريختـه كـه      .  آيد همسر او مي

انـدازد كـه احتمـاال دوتـا خواهرهـاي             ها را روي ميز مي آن
با شوهرش ليـست    .  اند  صاحب هتل روز قبل برايشان شسته 

 

 ادامه ماجرا
 :قسمت

10 

 سيمين عمراني: برگردان

اسپرانتو در  
 بار سفر كوله

 

 روز 79دور دنيا در 
 

 مانل وين يالس
 يوآخيم ماركوال
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شوهر بـا   .  كند، انگار يك بلوز كم است  ها را كنترل مي البسه
درايت تمام خانم را متوجه مي سازد كه درست نيست رخـت  
و لباس را ميان نان و كره و پنير و مرباي انجير شـمارش و       
كنترل كند، در عيـن حـال بلـوز مربوطـه را هـم نـشانش                 

 .بيا اين هم زن خوشبخت: چي حلّه همه. دهد مي
هـا   شود و اين آن آقاي آلماني ديروزي به جمع اضافه مي 
. كنند بـه انگليـسي حـرف زدن       تايي تخت گاز شروع مي سه

گويد و زن او تا چند دقيقـه     مرد امريكايي يك چيز بامزه مي
موضوع براي ما جالب نيست، براي همين    .  خندد وقفه مي بي

 . رويم گرفتن مي ما سراغ فيلم و عكس
گيرد و    تاكسي مي .  آيد تا ما را همراهي كند  والديمير مي 

دهد، كه روزنامه محلـي تمايـل دارد تـا بـا مـا                 توضيح مي
كنيم كه از طريـق       توافق مي .  كند، ولي وقت نيست مصاحبه

ها بتواننـد گـزارش       اينترنت و ارسال عكس و شرح سفر، آن 
 . كنند خود را تنظيم 

هاي خربوزه، تا دوردسـت و         كند كاميون تا چشم كار مي 
انتها مزارع پنبه، و چندتا ماده گاو كه با كـاهبن چرانيـده         بي
تـا بـه    .  گردند زده مي هاي جوانه اند و حاال به دنبال علف شده

اوگنـي  .  هاست  بينيم فقط همين تاشكند برسيم چيزي كه مي
قـد، سـپيدموي و ريـشو،           كشد، كوتاه   جا انتظار ما را مي  آن

 . تر از قاطر بسيار پرتحرك و از حيث قيافه لجوج
بايست منتظر قطاري بـه نـام جـاده ابريـشم              جا مي اين 

تـوي  .  كنـد   باشيم تا به چين برسيم، ولي اين قطار كار نمـي  
قـدر سـريع عـوض         اين كشورها ساعات ترن و قطار همـان  

هـر  .  هـا   ي توي پـارك     ها و مجسمه شود كه اسم خيابان مي
كردن انظـار بـه سـوي خـود         اي براي معطوف مقام نورسيده

هـاي بـسياري      پيكره.  وارو بزند   احتياج دارد كه چندتا پشتك 
: هاي گذشـته تعـويض شـدند        براي سومين بار در طي سال 

اولي رهبر روسيه، سپس موضوعات بومـي و فولكلوريـك و      
 . يافته حاال سمبل ملت تازه استقالل

كه پس از زلزلـه     تاشكند شهر مدرني است، كه به جز آن 
چيـز    كال بازسـازي شـده، تقريبـا هيـچ          1966ويرانگر سال 
بناي كل استاديوم ورزش با داربستي كه قطعـا    .  ديدني ندارد
پـردازي شـديد      دنبال داشته، اسـطوره  اي را به اندازه هزينه بي

سازد و اين در حالـي      سياستمداران اين كشورها را آشكار مي
است كه در ارتباط با مسائل بـسياري كـه تحـت فرمـان و           

هـاي اداري     سـاختمان .  انـد  پولي مواجه هاست با بي قلمرو آن

ريخـت هـستند و       هيچ اغراقي زشت و بـي   اطراف ميدان بي
كنند كه، حمايت از هنرهاي ساخته پرداختـه زمـان     ثابت مي

تيمور و بازماندگان او هيچ تداومي در اين سـرزمين نداشـته     
خورنـد،    هايي كه درهم لـول مـي     فقط انبوهي از فواره.  است

شود به اطراف پاشـيده و     آبي را كه با ماشين بزرگي سرد مي
در تابستان هوا را تازه كرده و كمي فضاي خاكستري بتونـي  

زيـر اسـتاديوم، آن خيابـان       .  بخشد دور و بر را رنگ و بو مي
پهن و دراز واقعا يك باند فرودگاه است كه متعلق به دوراني   

اوگني با قاطعيـت اظهـار      .  ها ترسيد است كه مسكو از چيني
هاي بتوني و بناهاي اسقاطي پنهان     كند، زير آن، پناهگاه مي

دهـد و     توي مترو اوگني بـه گـدايي پـول خـرد مـي          .  است
سابقا اين كار رواج نداشت و گـدايي هـم در كـار           :  گويد مي

مـان داشـتيم، فقـط        قـدر كـافي بـراي زنـدگي         نبود، ما بـه 
آن زمان هـم جـرم بـود و          .  كردند  خورها گدايي مي مشروب

 .فرستادند ها را به زندان مي آن
اوگني روس است، ذهن او از فروپاشي شـوروي و تولـد         
هاي جديد بدون امكانات و هويت تـاريخي مـضطرب         مليت
كـه    به عقيده او ازبكستان چه تـاريخي دارد در حـالي       .  است

تيمور نيز يك مغول بوده نه يك ازبك؟ اين پارك سابقا پـر    
هاي فروش اجناس بود چون نظم وجود داشت، ولـي        از دكه
اند و به داشتن    ها صحرانشين چيز را شكستند، آخه ازبك همه

چـيز را     اند، بـه هميـن دليـل همـه           خانه ثابت عادت نداشته
چون   ـ ما به نظم و قانوني هم  :  گويد او مي.  كنند متالشي مي

ها تمايلي به اسـتقالل و جدايـي          جمهوري.  سابق نياز داريم
، ”خواهيم  ما ديگر شماها را نمي  “:  نداشتند ولي يلتسين گفت

هـاي جديـدي      بايـست بـه فكـر ايجـاد دولـت            ها مي   و آن
 . افتادند كه سابقا وجود نداشت مي
پرسيم كه ايـستگاه اتوبـوس     در همان مترو از پليسي مي 

برد و مـا را بـه درون           كجاست و از اين سوال ما او سود مي
برد و شـروع بـه تحقيـق از خودمـان و              اي مي اتاق دربسته

كه چـيزي پيـدا     نمايد به اميد اين هايمان مي جستجوي ساك
اوگـني كـه ديگـر در اظهـارات          .  كند يا پولي به جيب بزنـد  

خودش درباره شوروي سابق به هيجان آمده عصباني شده و   
گويـد كـه دارد       پليس با تاكيـد مـي     . شود صورتش سرخ مي

طوري تمـام     دهد و خالصه قضيه اين  اش را انجام مي وظيفه
هاي اوگني بلند و باشـكوه طنيـن          مي شود كه لعن و نفرين

هـايي رد و      ها چه حـرف   فهميم كه بين آن ما نمي.  اندازد مي
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اوگني جزو محرومين حاصل از حضور پرشتاب  .  شود بدل مي
امـروز او بـا حقـوق       .  داري اسـت   اخطار سيستم سرمايه و بي

دالر در مـاه حـتي بـراي يـك هفتـه هـم              12بازنشستگي 
تواند براي خود مواد غذايي تهيه كند و به هميـن علـت     نمي

در ممالـك كوچـك، بـر       .  بايد در حداقل شرايط زندگي كند 
هاي ارزي، سـرحدات، پليـس و غـيره        اقتصاد ركودي هزينه

اضافه شده است و به داليلي بسيار بديهي ديگر رقم بـسيار     
 .ماند تا به بازنشستگان پرداخت شود كمي باقي مي

برحسب اتفاق توي اتوبوس با فـردوس تـازه پروفـسور            
كنيم و او حـاال دارد يـك برنامـه             رشته رياضي برخورد مي 

كنـد كـه بـراي پروفـسوري          دهي مي   كوهنوردي را سازمان
دالر بـسيار سـودمند خواهـد         20چون او با حقوق ماهي  هم
تواند صحبت كند و    او به اسپرانتو، آلماني و انگليسي مي.  بود

او .  اش را ببينـد     به شهر دوشنبه آمده تـا همكـاران آلمـاني        
آيد كه شب را با ما بگذراند، از مصاحبت با او  مـستفيض    مي
شويم و راجع به برنامه سفرمان به چيـن بـا او مـشورت          مي
 . كنيم مي
خاطر نبودن قطار مستقيم از تاشكند به     مسير سفرمان به 

. كنـد   تغيير مـي  ) در شمال چين(چين، از تاشكند به ارومچي 
فردوس آشپز خوبي است و سريع يك سـوپ مـرغ درسـت       

ي گرد و خاك گرفتـه    رود و با چند صفحه اوگني مي. كند مي
ها مال زمان بچگي    اين صفحه.  گردد و رنگ و رو رفته برمي

 . بريم شب را با گوش دادن به آن آوازها به پايان مي. ماست

 سرزمين غيرقابل توصيه
 روز هفدهم

كنيم چون بايـد منتظـر      جا را ديروقت ترك مي امروز اين 
اي اسـت بـا حقـوق ناچيـز           او بازنشسته.  اوگني پركار باشيم

دهد در نتيجه براي معيشت     ماهيانه كه كفاف زندگي را نمي
به نگهداري و مراقبت از دو باغ كوچك سبزيجات مـشغول       

ها   ها و بوقلمون  جا بايد مرغ و خروس پيش از ترك آن.  است
 .ها را غذا دهد و سگ

اند ولي چـيزي   ي نژادها با هم ادغام شده در تاشكند همه 
كنـد تعـداد زيـاد        زده مـي    تر از همه ما را شـگفت        كه بيش

اين جريان  .  هايي است كه در اين شهر ساكن هستند   اي كره
ها   گيرد كه در جنگ جهاني دوم روس از زماني سرچشمه مي

تريـن    هاي بسياري در شرقي    اي كره.  جنگيدند ها مي با ژاپني
بخش روسيه اقامت داشتند و شـهروندان روسـي محـسوب       

اسـتالين از تـرس وجـود جاسوسـان ژاپـني در             .  شـدند   مي
هـا    اي  ها با كره   خاطر تشخيص و اشتباه آن اش و به سرزمين

هـاي    بـادامي     ي چـشم    تصميم خاصي اتخاذ كـرد و همـه       
هـا و تمـام       هـا و ژاپـني      ها، چيـني    اي گون اعم از كره گندم
بـه  .  هاي مشابه را به بخش ديگري از كشور انتقال داد   گروه

شد ولي ازبكستان بسيار مناسـب بـود، چـون       مسكو كه نمي
جـور    ها نيز كمـابيش چنيـن شـباهتي داشـتند و يـه               ازبك
اي  نزديك به سيصدهزار كره.  شدند بادامي محسوب مي چشم

ــستان و           ــروش چــاي كــشورش در قزاق ــه ف ب
گونـه علـف      بازار ايـن  .  ازبكستان اشتغال داشت  

در تمـام روز از آن       :  جا اهميت زيـادي دارد   اين
كنند، قبل از نهار، بعد از نهار، صـبح،      استفاده مي
ها در طـول      توان گفت كه خيلي  مي.  عصر و شب

 . نوشند روز تقريبا يك ليتر چاي مي
ازبكستان چاي مخصوصي دارد، كه نه بـه چـاي     

ايـن  .  شباهت دارد و نه طعم خاص چاي را دارد   
ريزنـد و آن را        چاي را تـوي آب جـوش مـي         

ريزنـد و     پزند؛ بعد سه بار تـوي فنجـان مـي       مي
. گردانند تا تمام چاي به هم زده شود دوباره برمي

پرزيدنت وقت شوروي سابق، لئونيد برژنـف در       
جمهور   طي ديداري از كشور، از عشق وافر رئيس 

او سه فنجان : گويد جا به نوشيدن اين چاي مي اين
كه تعارف كند تا ته نوشـيده      چاي را پيش از آن

 .بود، نوشيدن كه خير، فنجان را تميز كرده بود

 چاي در ازبكستان
چاي نوشيدني متداولي در شرق اسـت، چـه در         
كشورهاي اسالمي و چه در غيراسالمي، از تركيه   

آن را خيلي گرم يا به عبارتي داغ   .  گرفته تا ژاپن
عــادات متنــوع اســت ولــي روش      .  نوشــند  مــي

 . كردن آن تقريبا يكسان است درست
، يكـي از    ”دون هوآنـو  “در طول سفر، فقـط در        

هاي با استيل غربي در شـانگهاي و    فروشي نوشابه
اغالب اوقات،  .  در ژاپن پذيرايي با قهوه را داشتيم

شود كـه برگرفتـه از       اين قهوه نسكافه ناميده مي
مارك معروف سوئيسي است كه بر تجارت قهوه  

كننـده چـاي      در همه اين كشورها كـه مـصرف        
 .هستند استيال دارد

در آلماتو با چيني نسبتا متمولي روبرو شديم كـه   
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ها   را نقل و انتقال داد، گروهي كه بعدها استالين به وجود آن 
و .  ها خيلـي پركارنـد     آن:  گفت او مي.  سخت عادت كرده بود
. كنند  ها شب و روز كار مي  آن:  كند كه اوگني حاال اضافه مي

اي و اسـم      شـان كـره     اكثريت مسيحي شدند و نام فـاميلي    
 . كوچك روسي است

قدر مشكل اسـت    طيق قانون تبديل ارز در اين كشور آن 
. دهـد   كه اين امر خارجيان را به آغوش دالالن ارز هل مـي   

مـا كـارت    .  هم يـورو    بازار سياه طالب دالر است و بعد از آن 
اعتباري و چك مسافرتي به همراه داريم و قطعا بايـد تمـام     

پـس از   .  صبح را صرف بوروكراسي قانوني و بـانكي كنيـم         
شويم آخرسر ما را      كه از اين بانك به آن بانك دربدر مي اين

سـاختمان بـزرگ و     .  كنند  به بانك ملي ازبكستان حواله مي  
. چيز اتوماتيـك  مركزي شهر سوپرلوكس و در هر گوشه همه

 :طور كند، حاال هم همين اوگني دائم لعن و نفرين مي
چيز را    ها همه  وقت اين ــ ما نان شب نداريم بخوريم، آن 

 . كنند  ها مي بازي خرج اين لوكس

پـشت از ميـان جمـع         كندي حركت يك الك دختري به 
انـد    اي كه دور يك مـيز نشـسته        كرده دختران شيك و پيك

شان اين است كه چـيزي از     ها تنها وظيفه اين.  آيد بيرون مي
اي اتفـاق بيفتـد در        سر جايش جنب نخورد، اگر دوباره زلزله

خالل آن فرصت دارند راجع به فالن پسر يا فالن همـسايه     
پشتي امروز به ايـن جمـع       دختر الك.  براي هم تعريف كنند

هـاي    اضافه شده، و آماده كـاركردن اسـت و بـه توريـست           
اند و پاها را از     نوايي كه جلوي گيشه پذيرش صف كشيده بي

اند كمك  ها را روي پلكان چيده شر كفش خالص كرده و آن
كند، بعد دوباره بـه   دارد، آن را پر مي اي را برمي برگه.  كند مي

را به    گيرد، ژاكتي   كند و از ما امضا مي  برگه و به ما نگاه مي
انـدازد و بـه       اش مـي    خاطر سرماي توي كريدور روي شانه   

رود، دوباره با يك امضاي جديـد روي كاغـذ      طبقه پايين مي
 . دهد تا به صندوق برويم گردد و آن را به ما مي برمي
امروز صبح اوگني ترتيب يك ارتباط اينترنتي را براي مـا   

 زندگي با اسب و سواركاري
سواركاري سوار بر اسب با سرعت تمام چهارنعـل  

راننـده  .  تـازد   از مقابل ما در وسط جاده شوسه مي
كه دستش را   خندد و سانگ در حالي تاكسي ما مي

گذارد معتقـد اسـت كـه آن سـواركار            بر سر مي
هـا در برخـورد بـا        صداي نعل.  مست كرده است

گمـان    بـه .  شـود  آسفالت از توي تاكسي شنيده مي
خطر لغزيدن هست و يارو دارد ريـسك بزرگـي         

خواهد كه از او سبقت بگيرد،    راننده ما مي.  كند مي
تواند و ناگهان بعد از پيچ جـاده كاميونـي     ولي نمي
شود كه واضح است خـود را بـه سـمت        ظاهر مي

راست خواهد كـشيد چـون مـا داريـم از روبـرو            
آن سواركار بايد تصميم بگيرد به سـمت   .  آييم مي

راست برود يا به سـمت چـپ، بعـد از گـذر از               
كـه از     شود بـدون آن   سراشيبي باالخره مصمم مي

سرعتش كم كند باز در سراشيبي و جاده باريـك     
اي  آخر سر باد كاله او را به گوشه.  طور بتازد همان

كند و او براي جستجوي كاله مجبور بـه        پرت مي
 .شود توقف مي

كنند   تر حفظ مي   ها را بيش هاي قزاقي سنت چوپان
اي با سواركاري از هر موقعيتـي    شكل برجسته و به

جـا در     ايـن .  دهند  استفاده كرده و آن را نشان مي  

شان را سوار بر اسب   هاي تيان شان، چهارپايان كوه
يا وسط جاده به تاخت  .  كنند همراهي و هدايت مي

ها و در مسابقات سـواركاري    تازند، يا در جشن مي
با اسب بدون توقـف از روي زميـن گـل جمـع               

اي را در ميان گرد و غبار  كنند يا گوسفند مرده مي 
 . قاپند برخاسته از تاخت و تاز ساير سواركارها مي

 2000هـاي كوچـك و نحيـف از سـال              آن اسب 
ها زمان جنگ با تبـت بـراي     چيني.  معروف شدند

زدند و قيمـت      هايي حرص مي   داشتن چنين اسب
قدر  چند توپ پارچه ابريشم را برايشان داشت؛ آن

ها اقتصاد كل كشور را به خطر    كه خريد آن اسب
ها فاقد كلسيم كافـي      توي چين زمين.  انداخته بود

براي پرورش و تغذيه خوب بود، و به دنبـال ايـن    
 . خريدند ها بايد اسب را مي مساله آن

هـا    آن.  سواركارهاي ترك خيلي معـروف بودنـد       
دانستند براي هر فصل چه نوع اسبي مناسـب        مي

خورد يـا در      درد دويدن مي است يا كدام اسب به
هـاي    بچـه .  سرما از كداميك بايـد اسـتفاده كـرد     

هـا، يـا     ها، قرقيزها، اويغورها، ازبك قزاق(تركستان 
سواري را يـاد      راه افتادن اسب پيش از به)  ها مغول
گيرنــد و عمــال زنــدگي خــود را بــا اســب            مــي
گذرانند، چه در چراندن گاوهايـشان، ييـالق و      مي

تـر    ها، و چه در جنگ يا حـتي سـاده     كردن قشالق
 .هاي چين يورش و تاخت و تاز به دهكده
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توانيم شرح وقايع را از طريق شبكه ارسـال        دهد و ما مي مي
بازتاب انبوهـي   .  كرده و براي رفتن به قزاقستان عجله كنيم  

ليـبرت و لوئيـس     .  كنيم ارسال مي”  ويال وب“ها را به  از پيام
مسئول اينترنتي جريان سـفر مـا در شـبكه هـستند چـون              

اي عالقه دارند تا روزانه در جريان برنامه سفر ما باشـند     عده
كننـد و مـا       و مرتب نيز با پست الكترونيك تماس برقرار مي

با تمام شدن كار ارسـال   .  حاال چند روز است كه تأخير داريم
قزاقستان تنها كشوري  .  كنيم خبرها، از اوگني خداحافظي مي

سري   در مسير سفرمان است كه سفارت اسپانيا به خاطر يك 
موضوعات برون مرزي و خـارجي بازديـد از آن را توصـيه               

اين سرزمين كار قاچاق، جنايت و سـاير مـسائل از      .  كند نمي
جمله ميزان باالي تشعـشع امـواج راديـو اكتيـو حاصـل از             

جا را همه    هاي اين هاي بمب اتمي شوروي در بيابان آزمايش
 . دهد كند و در معرض حضور افراد قرار مي با هم يكي مي

در مرز سيـستم    .  آييم شويم و به مرز مي سوار تاكسي مي 
افـراد كـاري،    .  كنترل در سطح بااليي از كيفيـت قـرار دارد       

هـاي كنـترل چمـدان و اجنـاس و             دقيق و مرتب، ماشـين   
تـصوير بـزرگ    .  ي خـوب    احساس رسيدن بـه يـك نتيجـه     

پرزيدنت نظربايف لبخندزنان با پيراهني بـر تـن و گـل بـه           
اي از اشـيا    كننده مجموعه كند و تكميل دست ما را بدرقه مي

 . و همه چيزهايي است كه به در و ديوار نصب شده است
چسباند   بالفاصله يك راهنماي نمونه خودش را به ما مي  

دالر حاضر است مرسدس خـود را كـه           15و به ازاي نفري 
. مجهز به تهويه مطبوع است تا آلماتا در اختيـار مـا بگـذرد         
ها   براي عبور از مرز وسيله انفرادي به ما توصيه شده بود، آن

اي بـاور نكردنـي بـه         گونـه   چـيز هـستند و بـه        مراقب همه
نزديـك ماشـين كـه      .  بخشند  هاي الزمه سرعت مي سياست

 30هاي پشت سـرهم     كردن  رسيم، پس از جمع و تفريق مي
زدن  ما شروع به چك و چانه.  شود دالر مي 80دالر تبديل به 

كنيم، ياد درسي افتاديم كه از حمـزه شـفيعي در ايـران            مي
زنيـم و     چـون شـريك جـرم مـي         پس لبخندي هم .  گرفتيم

او راضي است چون  .  دالر به توافق مي رسيم 45بالخره سر 
پـذيريم تـا بتـوانيم راهنمـايي در            ما را فريب داده، و ما مي  

 . اختيار داشته باشيم
افتـد، ماشـين اتوبـوس        چه كه هميشه اتفـاق مـي     چنان 

اش كـه در      هم فقط به خـاطر سـتاره         مرسدس بنز است آن
مورد اين اتوبوس معلوم است از جايش كنده شده و با يـك       

اند و تهويه مطبوع كه     چسب فوري آن را سر جايش گذاشته
كاركردنش بستگي بـه وضـعيت هـواي بـيرون و سـرعت              

كنـد و     اگر توقف كند تهويه ديگـر كـار نمـي        .  اتوبوس دارد
و اگر سرعت داشته باشد خورشيدي ديگر وجـود   .  هواي گرم

هـم يـك جـورش اسـت          خـب ايـن   .  زند ندارد و هوا يخ مي
كنـد   دستگاه تهويه نامطبوع كه در اصل خودش را تهويه مي

 . نه هوا را
اتوبوس اسقاطي كه سوار بر آن هستيم از ميـان منظـره      

رود، شب    هاي خربوزه به پيش مي  شني يكنواخت، و كاميون
. كـشد   ها و درختان پراكنده مـي       نيز چادر خود را بر سر خانه

كند با ما صـحبت كنـد، امـا وقتـي            دختر نوجواني سعي مي
گذاريم، شماره تلفـن خـود را      بيند ما زياد به او محل نمي مي

نويـسد ظـاهرا بـراي        روي جلد دفتري كه در دست دارد مي
چيـز    از مرز گذشتيم و موقتا همـه .  كه با او تماس بگيريم اين

مانل كمي مـشكل شـكم روش پيـدا          .  براي ما روبراه است  
كرده است، اين از تـرس عبـور از قزاقـستان نيـست بلكـه            
احتماال به خاطر آب مشكوكي است كه در تاشـكند نوشـيده    

هايي   ها سوراخ   توالت.  است و امكان دارد كه آلوده بوده است
ها نيست، از آب و كاغذ هـم     هستند كه هيچ ديواري بين آن
مـسافري كـه    .  شود  بيني نمي خبري نيست، شب خوبي پيش

خواهد براي ما و     درد گرفته و دلش مي نزديك ماست وجدان
آيد   اش بيرون مي مسافرها با صداهاي متضادي كه از خرخره

شود، طول شب را مطبـوع    و در سرتاسر اتوبوس منعكس مي
كننـد و     هايي كه خروپف مـي     راستي چرا اين. و دلپذير سازد
 برد؟  كشند زودتر و اول از همه خوابشان مي خرناس مي

 
 

 ادامه دارد 
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“ اميد خوب ”مزرعه ـ آموزشگاه    
 چيست؟

 Stanislaw Mandrak     رئـيـس
 (PEA)فعلي انجمن اسپرانتو لهستان 
Pola Esperanta Asocio    ــك و ي

جوان اسپرانتودان بـرزيـلـي بـه نـام           
Marlon       از اين مزرعه ـ آموزشـگـاه

كه در پـي آن گـزارش          بازديد كردند 

تصــويــري مــفــصــلــي بــه وســيلــه       
Stanislaw Mandrak     تهـيـه شـد .

 ĈEPاين گزارش در گـردهـمـايـي          
Ĉ e b a l t a  E s p e r a n t i s t a 

Printempo       كه خرداد امسال بـراي
سي و پنجمين بار در دهكده ساحـلـي   

Mielno        برگزارشد، به وسيلـه خـود
 . ايشان تهيه گرديد

در مطلبي كه براي چاپ در             
ماهنامه اختصاص يافت از ويكيپديا        

ها از گزارش      استفاده شده و عكس     
و با اجازه        ĈEPارائه شده در        

منبع .  است  كننده آن برداشته شده     تهيه
هاي داخل پرانتز، گزارشي است        جمله

وسيله آقاي    صورت شفاهي به     كه به 
Mandrak ارائه شد. 

 اهداف و دستاوردها
-اميـد خـوب نـام يـك مـزرعـه            

آموزشگاه اسـت ولـي در حـقـيـقـت            
ــروژه ــت           پ ــم ــه ه ــه ب ــت ك اي اس

هـا در     ها و دوستداران آن    اسپرانتيست
 . برزيل تحقق يافته است

در اين پروژه اسپرانتودانان از تعليم  
و تربيت كودكاني كه خانواده ندارند يا    

هسـتـنـد، حـمـايـت        “  بدسرپرسـت ” 
 . كنند مي
وسيله اسپرانتودانان    اين كودكان به   

و با استفاده از حمايت مالي آنان از           
كشورهاي مختلف و نيز درآمد به           
دست آمده از كاشت درختان ميوه و         

در (    شوند  سبزيجات مختلف باسواد مي   
اين مسير از زبان اسپرانتو و همكاري        

 
Ursula  و  Giuseppe      زوج لهستاني به دليل چـهـل سـال

امـيـد   ” پرورش و حمايت از كودكان در مزرعه ـ پرورشـگـاه    
 “ خوب

از سوي بنياد زامنهوف در ايـن كشـور، نشـان بـردبـاري را          
اين نشان طي مراسمي در سفارت لهسـتـان    .  دريافت كردند

 :تر  در جزييات بيش. در برزيل اعطا گرديد
                http://sezonoj.ru/2013/12/232medalo/ 

فاطمه حاجي صولت: گردآوري و ترجمه  

 مدال 
هداي

ا
”

دباري
بر

 “

نگذار 
ي بنيا

ج برزيل
به زو

”
اميد خوب

“ 
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وقت داوطلبان، در كمك به اين         نيمه
 ).گردد پروژه استفاده مي

همكاري دولت برزيل تقريبا به         
تامين رايگان انرژي برق، محدود شده      
ولي دستمزد مربيان را نيز دولت            

در طول چند سالي     .  كند  پرداخت مي 
گذرد و    هاي اين نهاد مي     كه از فعاليت  

هاي حاميان آن،     در اثر ازخودگذشتگي  
كودك باسواد شده، كه بسياري        800

هاي تحصيلي باالتر را       از آنان دوره   
خود ادامه      و به آموزش      هم گذرانده 

حدود سي نفر از اين كودكان      .  اند  داده
در شهرهاي كوچك همجوار در حال       
حاضر با عنوان مدرس ديپلمه به           

اند و چند تن نيز به          تدريس مشغول 
 .اند عنوان مشاور شهر انتخاب شده

المللي اين نهاد      زبان ارتباط بين    
/ زبان اسپرانتوست ولي از زبان پرتقالي     

برزيلي به عنوان زبان آموزشي استفاده      
 .مي شود

 تاريخچه
به وسيلـه     1957اين نهاد در سال  

گـذاري شـد و       شش اسپرانتودان پايـه 
هاي واقـع   عنوان جايگاه خود، بلندي به

كيلومتري شمال   250در مركز برزيل، 
ايـن  .  پايتخت، برزيليا، را انتخاب كـرد  

مكان نزديك شـهـر كـوچـك آلـتـو            
اي كه    پارائيسو در منطقه حفاظت شده

 Chapada dosپـــــــــارك مــلــي    
Veadeiros   )        هـاي    به مـعـنـي بـلـنـدي
در آن استقرار يافتـه و      ) شكارچيان اسب

 .متري قرار دارد 1212در ارتفاع 
المللـي   خواستند مركز بين ها مي آن 

اسـپـرانـتـودانــان را در ايـن مـكــان            
گذاري كنند تا در آن كار اجتماعي   پايه

و كشاورزي براي خودكفايي مجموعه    
انجام شود و درعين حال زبان اسپرانتو 

المـلـلـي      صورت محلي، ملي، و بين   به
 1974در سال   .  مورد استفاده قرارگيرد 
المللي، دو نفر بـه       پس از فراخوان بين

 Ursulaو   Giuseppeهـــاي نـــام

Grattapaglia    بـــراي همكـــاري
داوطلبانه اعالم آمادگـي كـردنـد كـه       
تاكنون در اين مكان زندگـي كـرده و     

امـيـد   ” عضو هيات مديره پنج نـفـره        
و پـس     1981در سال  .  هستند“  خوب

 Grattapagliaاز بازديد آقا و خـانـم    
ســازمان حامـي ايـن نـهـاد بـا نـام            

Bona Espero r.a.   در مونيخ آلمـان
در طول سي و انـدي       .  گذاري شد پايه

حال اين گـروه از    سال پس از آن تا به
اسپرانتودانان از اين اقدام اجتـمـاعـي       
حمايت كرده و اعضـاي آن در طـول        

آمـوزشـگـاه كـه در         -سال از مزرعـه 
مكان مورد اشاره دايـر شـد، بـازديـد           

خـاطـر     در طي اين مدت، بـه .  كنند مي
هـاي    ازخودگذشتـگـي و هـمـكـاري       

مـنـد، سـاخـتـار        داوطلبانه افراد عالقه
خوبي براي تضمين راحتي و منـاسـب   
بودن محل اقامت كـودكـان و افـراد          
داوطلب فراهم شده و بيش از دوهـزار   

 .درخت ميوه كاشته شده است
 روش زندگي

در اين مكان، خورد و خوراك افراد  
عـنـاصـر    .  به روش گياهخواري اسـت 

اصلي تهيه غذاي روزانه، شامل برنـج     
يا اسپاگتي يا سوپ سبزيجات، لوبيا و      
. سويا و سـبـزيـجـات ديـگـر اسـت            

منظور تاميـن پـروتـئـيـن        چنين به هم
تر براي كودكان، شير و پنـيـر در     بيش

فهرست غذاي روزانه گنجـانـده شـده     
 .است

در “  امـيـد خـوب    ” اعضاي گـروه     
طول روز چهار وعـده غـذا دريـافـت           

كنند؛ صبح، ظهر، بـعـدازظـهـر در       مي
در .  طول استـراحـت درسـي و شـب         

مزرعه، سبزيجات مورد نياز براي كـل   
مجموعه، در مقياس كـوچـك كشـت     

شود؛ زيرا زمين براي كشت و زرع       مي
در اين فعاليت   .  تجاري، مناسب نيست 

نـفـر     36كشاورزي كه خودكـفـايـي       
ساكن مجموعه را تقريبا تضمين كرده  

هاي حـافـظ مـحـيـط          است، از روش 
زيست استفاده شده و رشـد و كشـت        

روش ارگانيـك   سبزيجات و درختان به

شود؛ به اين معنا كـه بـراي         انجام مي
حفـاظـت در بـرابـر انـگـل، از مـواد              

شـود، بـلـكـه        شيميايي استفاده نمـي   
پرندگان و حيوانات مختلـفـي كـه در       

كنند، مشكل را حـل   مزرعه زندگي مي
هـا و     كرده و در قـبـال آن از مـيـوه           

منـد    كنند، بهره  سبزيجاتي كه رشد مي

با اين وجود، بـراي بـرخـي         .  شوند مي
ها مانند لوبيا، كود شيـمـيـايـي         كشت

پـاشـيـده    )  غني از فسفـات و قـلـيـا       ( 
 500چنين بـراي كشـت        هم.  شود مي

درختچه، از كمي فسفات همـراه كـود    
 .كنند حيواني استفاده مي

13 
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 ساختمان
گذاران پا به ايـن      كه بنيان هنگامي 

هايي را يافتـنـد      مكان گذاشتند، ويرانه
و   Giuseppeوسـيلـه      كه بـعـدا بـه     

Ursula Grattapaglia    ــازي ــازس ب
را در  “  خانه پيـشـگـامـان     ” ها   آن.  شد

. ساختنـد  Mulunguنزديكي رودخانه 
دان آلماني  ها يك جغرافي در آن ويرانه

كه منطقه را مورد ارزيـابـي قـرار داد،      
كرد كه پس از اتمام كارش    زندگي مي

اين خـانـه در طـول       .  را ترك كرد    آن
عـنـوان كـالس       تقريبا سي سـال بـه    

درس، غذاخوري و آشپزخانه استـفـاده   
 .شد مي

مديريـت مـجـمـوعـه         1989در سال 
تصميم گرفت تا كالس درسي بسـازد   
تا به كودكان اندكي كار بدني و تعمير    

داري خودرو يا وسـايـل كـار را        يا نگه
 .آموزش دهد

هاي ساختماني مجموعه  تمامي بخش( 
وسيله   ها به  جويي در هزينه براي صرفه

و با كيفيت بسـيـار      Giuseppeآقاي 
هـا    تـا در هـزيـنـه          خوب ساخته شده

حتي عمليات كاشت  .  جويي شود صرفه

ها نيز به وسيلـه خـود         و برداشت ميوه
 1993در  .  گـيـرد    ايشان صـورت مـي    

گروهي از اسپرانتودانان ژاپني از ايـن        
دهكده بازديد كرده و ستاره صـلـح را      

گـروه    2005در سـال    .  اهدا كـردنـد   
شامل رئـيـس    (    Oomotoالمللي  بين

براي بازديد آمـدنـد و     )  فعلي مجموعه
هزينه ساخـت يـك كـالس درس و          

پـس از آن    .  غذاخوري را پرداخـتـنـد     
هـا و     ها، بـرزيـلـي    ها، فرانسوي آلماني
ها هم هزيـنـه سـاخـت ديـگـر          چيني
 .هاي مزرعه را پرداخت كردند قسمت

 
 درياچه

صورت مصنوعي و پـس    درياچه به 
. از حفاري در زمين تهيه شـده اسـت        

اجـازه و   “  اميد خـوب  ” اين درياچه به    
دهد كه همـواره آب بـراي          امكان مي

نوشيدن داشته باشد، ساكنان مجموعه  
بتوانند حمام كنند و منطقه كشت شده 

وسـيلـه     انتقال آب بـه   .  را آبياري كنند 
شود كه نقش قلب اين    پمپ انجام مي

 .كند دهكده را ايفا مي
 

 المللي هاي بين كمك
ــدن        ــان آم و     Giuseppeاز زم

Ursula   ” با نـام افـرادي     “  اميد خوب
كـنـنـد،      كه در اين مكان زندگي مـي    

هـا    كم كمك   ولي كم.  شود شناخته مي
المللي از نقاط مختلف نـيـز     و پول بين

. به اين دهكده آمدند؛ از فرانسه، آلمان
مثال آخرين ساخـتـمـان دهـكـده بـا         

هـاي مـالـي بـنـيـاد          استفاده از كمك
. ساختـه شـد   “  Oomoto" المللي   بين

انتهاي داوطـلـبـان       فهرست تقريبا بي  
كمك در دو دهه اخير شامل افـرادي       
از آلمان، فرانسه، آرژانتين، اسلـواكـي،    

 .است... اوروگوئه، ايتاليا، 
از ابتداي تاسيس اين بنياد، بسياري از   
داوطلبان از نقاط مختلف دنيـا بـه آن      

هـاي    اين يكي از روش   .  كمك كردند 
غيرمعمول است كه طي آن كودكـان     

آموزند يا با افرادي از نقاط    اسپرانتو مي
 .شوند مختلف دنيا آشنا مي

در حال حاضـر انـجـمـنـي آلـمـانـي           
صورت ماهانــه به اين بنياد كمـك    به

كند تا آمـوزشـگـاه بـتـوانـد           مالي مي
تر به زندگي خود ادامه  تر و راحت آسان
كه مايل هستـنـد بـدون      كساني. ( دهد

دريافت دستمزد به اين مجـمـوعـه از      
نظر آموزشي كمك كنند، به اين محل 

صـورت رايـگـان       مراجعه كـرده و بـه    
 .)كنند اقامت مي

 
“ امـيـد خـوب    ” چه در مورد     آن

 نگاشته شده
“ امــيــد خــوب ” پــس از بــازديــد      
كـه   Roman Dobrzyńskiوسيله  به

سال صورت گرفت، وي دو  25پس از 
فيلم در مورد اين مكان سـاخـت كـه       
تغييرات صورت گرفته در آن را نشـان   

اميد خوب ـ ” كتابي هم با نام .  دهد مي
نـوشـت كـه در      “  آل  واقعيت يـا ايـده    

 2008كنگره جهاني اسپرانتو در سـال   
از آن پس اين كتـاب بـه      .  معرفي شد

بـه زبـان      Grattapagliaوسيله زوج 
در برزيـل، و    )  2009در سال  ( پرتقالي 

تـرجـمـه     2011به زبان چك در سال 
 .شد
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 :است الملليِ اسپرانتو، از دو بخش اصلي زير تشكيل شده است در جهت معرفيِ زبان بين كتاب حاضر كه كوششي
المللي در سطح جهان      ي مشكل زبان در روابط بين       ، كه به ارائه   ي اسپرانتو   پديدهي متن كامل كتاب       ترجمه)  1(

زبان اسپرانتو توسط     اين كتاب به  .  كند  هاي زبان اسپرانتو را در حل آن معرفي مي          ها و شايستگي    پردازد و توانايي    مي
در انتهاي اين بخش مراجع     .  دهد  ي كتاب حاضر را تشكيل مي        گانه  است و فصول هشت     ويليام اُلد نگاشته شده   

هاي اين بخش همراه با ارجاعاتي به            عناوين فرعي و پانوشت    .  است  ي ويليام اُلد آورده شده        مورد استفاده 
 . گرديده است هاي گوناگونِ اين كتاب، عموماً توسط مترجم اضافه پيوست

است و در هر مورد منابع مورد استفاده          گانه توسط مترجم، اقتباس، ترجمه و يا تأليف شده          هاي چهارده   پيوست)  2(
شده در مورد موضوعات      هنگام  ي اين بخش، دادن اطالعات بيشتر و به           هدف اصلي از ارائه   .  ذكر گرديده است  

شدن با    ليست مطالعاتي اسپرانتو است كه براي آشنا        12ي    پيوست شماره .  مطرح شده در بخش نخست كتاب است      
 .است تهيه گشته “ي اسپرانتو پديده”ادبيات اصيلِ اسپرانتو توسط ويليام اُلد براي كتاب 

 احمدرضا ممدوحي
 
 
 
 
 

  www.espero.ir  info@espero.ir : سفارش

 

 

William Auld 
Tradukoj kaj aldonon de: 

Ahmad Reza Mamduhi 
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 ي يك يادواره در برزيل تولد دوباره
 Santos-Dumontگزارشي از باشگاه اسپرانتو در  

باشگاه اسپرانتـــو و باشـــگـاه لـيـونـز            1967در سال  
Santos-Dumont     ي زامـنـهـوف را در         تنديــس يـادواره

. پشت سربازخانه ارتش افتتـاح كـردنـد      135حاشيه خيابـان 
 Shamuel Divonريـاست اين مراسم باشــكوه برعهـده     

 .  سفيركبير اسرائيل بود
حـفـاظـت      پس از مدتي پيكره مذكور در كنار شوسه بـي  

 . رفتند كردند و حتي از آن باال مي ها با آن بازي مي ماند، بچه
يك روز آقاي هرمينيو روتاتوري مربي آموزشگاه علمـي      
هرچند مجسمه  .  آهن برزيــل اين جريان را مشاهده نمود راه

ها، بيني، شانه چپ ديگر شـكـسـتـه       از ناحيه كراوات، گوش
بسيار ناراحت شد و پيكـره را   .  شده بود اما وي آن را شناخت

تر حـفـاظـت       نجات داده، به خانه برد تا از خراب شدن بيش 
 . كند
ها بعد آقــاي آلفونسو ميـرانـدا رئـيـس انـجـمـن               سال 

اسپرانتو، آقاي روتاتوري را مالقـات نـمـوده و در خـانـه او            
بالفاصله وي اقدام به ترميـم     .  تنديس شكسته را رويت كرد

آن نمود ليكن نه اساتيد هنرهـاي زيـبـا در دانشـگـاه، نـه               
هاي مـقـدسـيـن       كاران پيكره متخصصان محلي حتي مرمت

 . نخواستند كمكي كنند
سال ديگر هم گذشت، يك روز آقاي ميراندا خـبـري         ده 

وي مجسمــــه را    .  ساز ماهري در شهر شنيد درباره مجسمه
تـنـه     مجسمــه نـيـم   .  ديد و فورا با مرمت آن موافقت نمود   

دقيـقـا   .  دست پيكرتراش رسيد    صبح به 10شنبـه ســـاعت 
صبح آن هنرمنـــد     10ساعت بعد، يكشنبه راس ساعت  24

به آقاي ميراندا خبر داد كه براي نظر و بازديد از مجـسـمـه       
زده شدند زيرا    همه با شادي شگفت.   مرمت شده حاضر شود

كه زامنهوف بر روي پيكره عليرغم قيـافـه جـدي خـنـدان         
ساز تمام طول شب بر روي آن كـار    مجسمه.  رسيد نظر مي به

آيا معجـزه بـود؟ نـه، ايـن  .  كرد و حاال كامال تعمير شده بود
سـه روز بـعـد پـيـكـرتـراش           .  فقـط يك كار ايثارگرانه بود  

كس ندانسـت     هيچ.  زبردست به شهر ديگري نقل مكان كرد

دانست، به هميـن     كه او كجا رفت، حتي كسي نامش را نمي
 . وجود نداشت  الزحمه دليل امكان پرداخت حق

مشـاور شهري پيشـنـهـاد كـرد كـه             Guimaresآقاي  
مجسمه را در خيابان اصــلي شـهـر نصب كـنـنـد و سـال        

هـا و     ده.  ي اسپرانتو اين كار انجام شد   درست در سده 1987
ها اسپرانتـودان در آن مراسم شركت  كـردنـد و اذعــان        ده

داشتند كه آرمـان زامنهوف حـتـي در شـهـر كوچكــي كه    
هــزاران هـزار كيلومتر از بياليستوك دور است به واقعـيـت     

 . پيوسته است

برزيل زمان  Santos- Dumont تنه زامنهوف در پيكره نيم
   1967اولين افتتاحيه سال 

يادنماي مربـوط به  1044اي مصـور از  مجموعه
كشـور  54دكتر زامنهـوف و اسپـرانتو در 

 1896ـ 1996دنيـا در طول صد سال 
 )8: قسمت(
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 ”  !اسپرانتو آري، زامنهوف نه“
 خيابان اسپرانتو در گيرونا

وجود آمدن خيابان اسپرانتو در گيرونا، اسپـانـيـا       درباره به 
 :كند ماسياس ساال اهـــل گيرونا گزارش مي. جي
اي از اينس گاستـون دريـافـت        نامه 60هاي  اواسط سال 
وي در آن از نامه به تاويـل، تعريف و قصـد و نـيـت       .  كردم

يـا  ”  اسپرانتو“ انجمن اسپرانتو اسپانيا از داشتن خياباني با نام   
 . در گيرونا پرداخته بود” زامنهوف“

. اي به شهردار نوشتم و او را نيز مالقـات كـردم     من نامه 
ي مجـاور    خيابان كوچكي را در محله 1969باالخره در سال 

 .را براي آن برگزيدند” اسپرانتو“انتخاب كردند و نام 
، مصادف با برگزاري همايش اسپـرانـتـو،       1975در سال  

اسپرانـتـودانـان    .  كنندگان آن خيابان كوچك را ديدند  شركت
جا از ميهمانان با كيك و نوشيـدنـي پـذيــرايـي        گيروني آن
 . شــايد بتوان گفت، كه يك افتتاحيه رسمي بود. كردنــد

دادم، ولـي در آن دوره         را ترجيح مي ”  زامنهوف“ من نام  
در واژه مربوطه، بـا لـحـن و اثــر            ”  ـ هوف “ ي  چون پايانه

رسـيـد، مـنـشـي شـهـردار در             كمونيـسـتي به گوش مـي    
. ” ! اسپرانتو، خوبه، اما زامنهوف نـه      “ :  وقت به من گفت همان

هايي شـبـيـه       كننده نام   شديدا تداعي” زامنهوف“احتماال نام 
كشور روسيه بوده به همين دليـل نـام خـالـق       ”  خروشچف“ 

 .  بخش تابلو خيابان باشد اسپرانتو مجاز نبود زينت
 

 Esperanto Hernandezخيابان “جنگ اسپانيا و 

Lahuerta  ” 
جنـگـي مـردمـي،        1939تا  1936هاي  در طول ســال 
قصـد     كـه با سـوء .  گر در اسپانيا درگرفت رحــم و طغيان بي

حزب فاشيسم اسپانيا نسبت به دمكراسي پارلماني حاكم بـر  

چندان كـمـي      اين تراژدي پيامدهاي نه.  اين كشور آغاز شد
بـازتــاب   .  براي نهضت ملي اسپرانتـــو اسپانيـا دربر داشت

آيد، كه مـيـان      رويدادهاي مختلف از اين حقايق برمي آن بر
مورد  8بنا و يادبـودهاي مـوجـود در زمــان حاضر فقط  72

نمونه از آن    3اســـت و  1938در اسپانيا مربوط به قبل از 
 1979و در سال   .  اند به ثبت رسيده 1959مورد در ســال  8

كــه    Sabadellو  Terrassaدو اثر معروف فعلي يعني در 
چه جريانات نافـــذ و    .  انــد هــا مطرح شده به عنوان اولين

هايـي جـزو      مسلطي وجــود داشته و چه يا چگونه موقعيت
 كننده در آن زمان  بودند؟ عوامل تعيين

. عــرف نهضت اسپرانتــو اسپانيـا غروربرانگيـز اســـت  
اي    گـونـه     پـادشاه آلفونسوي سيزدهـم بـه     1909در سال 

ارشد نجباي سلطنتي ايزابــــل   “ متمايــز دكتر زامنهوف را 
جمهور در اسپانـيـا    اولين رئيس.  ملقب نمــود”   كاتــوليـك

Francisco Pi y Margall ،      از اسپرانتو به شـكـل جـدي
 Niceto alcalaرئيس جـمـهـور بـعـدي            .  حمايت كرد

Zamora   رياست افتخاري دهمين كنگره  1933در ســـال
و آخري، قبل از آن جـنـگ   .  را پذيرفت  اسپرانتـو در سانتاندر
كنگره اسپرانتو در بارسلون تـحـت    1936سهمناك، در سال 

  Manuel Azañaحمايت افتخاري رياسـت جـمـهـوري         
 برگزار شد، 

در ميان اسپرانتوداناني كه در جنگ شـركـت كـردنـد،          
 Julioرياست آن زمان انجمن اسـپـرانـتـوي اسـپـانـيـا             

Mangada  پس از جنگ در تبعـيـد بـه      .  يكي از آنان بود
اسپرانتودان گرانـقـدر ديـگـــــري         .  مكزيك مهاجرت كرد

 Franciscoنماينده مجلــس جمـهـوري مهنـــــــدس 

Azorin Izquierdo ،هـايـش      و فعاليت خاطر انگيزه  كه به
نفع اسپرانتو از حزب سوسياليست راي مـثـبـت         توانست به

انجـمـن   (   SATبا او شخصا در كنگره   كه من از اين.  بگيـرد
آشنا شدم  1929در اشتوتگارت آلمان سال )  فرامليتي جهاني

خيابان زامنهوف : ” هوف -“اكنون ديگر بدون ترس از پسوند 
 در مادريد، اسپانيا  
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عنوان يكي از دوستان  از آن پس او به.    حس خوشي داشتم
اي سياســي من حتي بعد از اتمام دوران تبعيدش در  مكاتبه

 . مكزيك باقي ماند
هـا در       در طول جنگ اسپانيا شماري از اسپرانتـيـسـت    

هايي كه در داخـل كشـور      آن.  كوردوبا و والنسيا اعدام شدند
ها و زنـــــدان    باقي ماندند با زندگي و جان خود در اردوگاه

ريسك كردند، زيرا آن زمان اطالعات ضد فاشيستي مهمـي  
وسيله اسپرانتو سازمان يافـتـه    المللي درست به در عرصه بين

در ميان نشريات گوناگوني از ايـن دسـت مسـلـمـا              .  بود
گـروه  “ بود؛ كه توسـط    ”  جبهه مردم“ شان نشريه  مهمترين

تا ژانـويـه      1936در والنسيا از نوامبر ”  كارگران اسپرانتيست
انتشار يافت كه لوئيس هرناندز تا زماني كه به زنـدان   1939

او در هر ماه از سنـگـر   .  افتاد سردبيري آن را برعهده داشت
 . كرد خواه بازديد مي اسپرانتودانان جمهوري

دنيا آمـد و تـا زمـان        در والنسيا به 1906لوئيس در سال  
او سخنـران  .  جا اقامت داشت در همان 1961مرگش به سال 

هاي كاستيلي، كـاتـالـونـيـايـي و          و نويسنده بود كه به زبان
وي در سـال    .  نوشـت  كرد و مطلب مي مي  اسپرانتو سخنراني

هـيـات   .  فدراسيون اسپرانتو اسپانيا را تاسيـس نـمـود     1947
 1984افتخار او در ششم فـوريـه       رئيسه شهرداري والنسيا به

تصميم گرفتند رسما خيـابـاني را به اســـم او بـا عـنـوان             
Calle Esperantista Hernandez Lahuerta   )   خيـابـان

گذاري و افتـتـاح     نام)  Hernandez Lahuertaاسپرانتيست 
 . كنند

 
 خيابان اسپرانتو“ تسخير”نظير  روشي بي

در طول اقامتم در جزيره تنريف از مجموعه جزاير قناري  
اي از مجله مـحـلـي     برحسب اتفاق به نسخه 1993در سال 

 Inselzeitungمخصوص جهانـــگردان و آلمانــي زبان   

Wochenspiegel   برخوردم كه تاريخ انتشـــــار آن تقريبا
در .  بـــــود   1992مربـــوط به ســـال قبل يعني مــارس 

را ديدم كه روي ديوار يكـي از   ]  ي خياباني[ آن عكس  تابلو
 . در جزيره تنريف نصب شده بود Teguesteهاي شهر  خانه
مجله تاكيد كرده بود كه ماجرا نه راجع به ارواح است و    

دنبال  يك نـبـوغ بـراي       نه يك شوخي، بلكه در واقع ما به
ناميـدن اين خيابان هستيم، زيرا كامال بديهي است كـه در    

اي وجـود     هاي برجسته شخصيت Teguesteتاريخچه شهر 
ها براي اين خيابان اسـتـفـاده       اند كه بتوان از نام آن نداشته
 .نمود
نظـر    تواند صرف از چنين فراخواني هيچ اسپرانتوداني نمي 
با مطرح شـدن ايـن مـوضـوع،       ! زند و ابتكار را صدا مي! كند

 Lagunaبراي شركت در جلسه انجمن اسپرانتو جزيـره در       
سفر كردم و ديدم كه واقعا  Teguesteبه  1993سوم مارس 

كامال خـودبـخـود و     .  خيابان هنوز بدون نام باقي مانده است
بدون هيچ اطالع و قــرار قبلي به شهــرداري رفتم و خانم    
مسئول امور فرهنگي و دو نـفـر از مشـاوران امـور شـهـر                 

پـس از سـالم و احـتـرام          .  بسيـــار محترمانه  مرا پذيرفتند
ها     اي به آن مابين من گردشگر آلماني، بدون هيچ مقدمه في

من به شما يـك نـبـوغ مـعـرفـي            !  ها و آقايان خانم” :  گفتم
 “  !كنم مي
زده به    با مهرباني و شگفت   “  هاي اداري رسمي    چهره”آن   

كننده خارجي    اين ايثار و فداكاري غيرمعمول يك مراجعه        
جا بود انبـــوهي از       اي كه آن    بر روي تخته  .  لبخند زدند 

المللي را نوشته و       اطالعات شايان ارزش درباره زبان بين       
سالنامه سازمان جهاني   “و آن چيزي نبود جز       .  توضيح دادم 
پيك، (  Heroldoاي از روزنامـه      ، نسخه ”UEAاسپرانتو ـ   
ها،   و چند نشـريه ديــگر، فهرستي هم از خيابان        )  چــاوش

ها و بناهـــاي يادبـــودي      ها، پل   ها، پــارك   ميادين، محله 
گذاري شده    شنـــاس نابغه دكتر زامنهوف نام      كه به نام زبان   
در ضمن از روابطي كه نهضت اسپرانتو با          .  بود ارائه كردم  

يونسكو دارد و درباره ارزش ابزاري اين زبان با قابليت                
طرف كه به نفع اتحاديه        كاربردي آسان و در عين حال بي       

 . اروپاست صحبت كردم
پس از گفتگوي مورد نظر در شـهـرداري مسـئـوالن            

ي  نتيجه.  مربوطه از تمام مدارك ارائه شده فتوكپــي گرفتند
آن مصاحبه كه بيش از يك ساعت طول كشيد غيره منتظره 

ام در  فقط سه هفته بعد، درست زماني كه داشتم به خانه.  بود
بـه    Teguesteاي از خود شـهـردار      گشتم، نامه آلمان برمي
ي رسمي اعالم نظر مسوالن شهرداري در تاريـخ   همراه نامه

دريافت كردم، كه بر طبق آن همگـي بـه     1993مارس  26

 ”؟ در جستجوي بداهه و نبوغ...خيابان“

18 
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اتفاق راي، اجرايي شدن پيشنهاد ارائه شده را طي برگـزاري  
گذاري آن خيابان بدون اسم، به نـام   تشريفات مخصوص نام

تاريخ مراسم هنوز مشخـص  .  تاييد كردند”  خيابان اسپرانتو “ 
تمام متن نامه در ارتباط با تصميم گرفـتـه شـده      .  نشده بود

حاكي از آن بود كه كل اطالعاتي را كه براي آنان توضـيـح   
در آن نامه تاكيد .  داده بودم در نظرات خود لحاظ كرده بودند

شده بود كه اسپرانتو نه تنها يك سمبل، بلكه ابزاري عملـي  
در ممكن ساختن تفاهمات بشري است به آن انـدازه، كـه       

جانبه در راسـتـاي      شايسته است حمايت و پشتيبانـــي همه
 . پيشرفت و ممارست آن قرار گيرد

من مكاتباتم را با شهرداري و با انجمن اسپرانتو تنـريـف    
ادامه دادم و متذكر شــدم كه اين خيابان نهصدو پنجاهمين 

دوبـــــاره    1994وقتـــي در فوريه .  مورد در سطح دنياست
به تنريف رفتم رياست سازمان جهاني اسپرانتو پروفسور جان 
سي ولز، تلگرافي به همراه يك شعر بـراي شـهـرداري و        

تبريك پرشور و گرم بـر  ” شهردار و با اين عنوان ارسال كرد 
جهانيـان به مناسبـــت نهصد و پنجاهميـن بـزرگـداشـت       

همزمان وي از من تقاضا نمود تـا در مـراسـم          .  “ اسپرانتو
افتتاحيه اداري رسمي خيابان جديد سازمان جهاني اسپرانتـو  

 . را نيز معرفي كنم
آقاي ويدال سورِز      Teguesteدنيال آن، شهردار        به 

ديداري را براي مالقات با        1994ام فوريه    23رودريگز، در   
ي من    اضافه  رياست انجمن اسپرانتو و دونفر از اعضايش به        

ساعت   1پس از آن جلسـه كه بازهم بيش از             .  پذيرفت
طول كشيد، آقاي شهردار رسما به مردم اعالم كرد، كه تا             به

اي با فضاي سبـــز       ناحيه  Teguesteچند وقت ديگر در      
هــاي مختلف در خيابـان عريض        بدون ترافيـك با تقاطع    

 Calle del“اصلي احداث خواهد شد كه نام آن                 

Esperanto  ”        است؛ در چهارراه اصلي برپايي بناي يادبودي
به افتخار دكتتر زامنهوف طراحي شده است، و آن تقاطع             

 . گذاري خواهد شد نام” ميدان زامنهوف“احتماال 
 1994ها، در آوريـل       براي كمك و حمايت از اين طرح 

هاي طراحي ويرايش نشده رنگي  مربوط به بنا،  اولين نسخه
همراه متن روي آن و تابلوي خيابـان را     تابلوي نام ميدان به

او سپس مرا بـه سـمـت      .  در اختيار معاون شهردار قرار دادم
 .  محله جديد در آن شهرك دلفريف تنريفي راهنمايي نمود

ي توريستــــــي    ، مجله1994مارس  18در اين اثنا، در  
Insel– Zeitung ي چهار ستوني مرا كه گـزارش     مقاله

در جستـــجـــوي     “ ي  اقدام من از ابتداي امر با همان مقاله
كه در يكي از نشريات ديده بودم الي  1992مــارس ”  نبـوغ

 : عنوان اين مقاله چنين است. آخر، به چاپ رساند

  Teguesteنبوغي بـراي      :  روزنامه جزيره همياري كرد 
به اين .  خواهد بود”  اسپرانتو“ زودي زود نام محله  به!  پيدا شد

ترتيب آن روزنامه اين خبر را براي چندهزار توريست آلمانـي  
” درسي“ همراه  رساني كرده و به زبان در جزيره تنريف اطالع

 . المللي معرفي نمود درباره زبان بين
تابلو با طراحي گرافيكي زيبا و عبارت   1995سوم مارس  

Calle del Esperanto     با زمينه سبز و نشانه رنگي شـهـر
Tegueste نصب شد. 

زودي به اجرايي شدن و افتتاح مشـتـرك تـمـام        بايد به 
 . هاي طراحي شده اميدوار باشيم برنامه

آرمـان مـحـتـرم          با تشكر و قدرداني جداگانه از هـم      
Aŭrelio Solis-Maynar   از تنريف وFrancisko José 

Dávila Dorta  هاي بـي شـائـيـه        خاطر كمك از الگونا به
 . ايشان

متري حاشيه شهـرداري، بـه      25حدود :  موقعيت خيابان 
 .دست چپ، Calvo Sotelo سمت خيابان 

: حاصل يك نبوغ: حاال اين خيابان نام خود را يافته است
 اسپرانتو
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 Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj) 

ISSN 1728-6174 

 
  IRANA ESPERANTISTO  

Kultura kaj sendependa sezon-revuo internacia.  
 

*** 
 Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj kaj 
kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu publikigitaj 
antaŭe. Bonvenas kultur-temaj kontribuaĵoj ĉu 
en Esperanto ĉu en la persa. 
 
Ĉia presa aŭ elektronika citado aŭ eldonado de 
materialoj de IRANA ESPERANTISTO, ĉu 
originale ĉu tradukite en aliajn lingvojn, estas 
permesata. Bonvole menciu pri la fonto kaj la 
originala lingvo (t.e. Esperanto aŭ la persa) kaj se 
eble, informu nin pri eldonaĵo en kiu aperis io de aŭ 
pri IRANA ESPERANTISTO aŭ/kaj sendu kopion 
al ni. 

  
 Kovrilo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persa kovrilo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafikaĵo kaj enpaĝigo: Sabzandiŝan 
 

*** 
TTT-ejo : www.espero.ir  
Retpoŝto: info@espero.ir 

Simin Daneŝvar, la unua 
fama irana aŭtorino:  

B. Mamduhi 
21 

La mondo festis 2013 
Zamenhof-tagon pli 
entuziasme kaj altnivele 

23 

Meditado: O. Rohanian 28 

Floroj el “ La florejo de 
Sadio”:  
K. Sayadpour 

K. Sayadpour 

31 

Ĉu mi bone komprenas 
vin?: K. Tytgat 

33 

 
 

E-a parto 
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Simin Daneŝvar, irana akademiulo, 
verkisto, tradukisto, kaj unuaranga 
multrilate, naskiĝis la 28an de Aprilo 
1921 en Ŝirazo, famega urbo en la 
centra Irano kaj pro ĝiaj mondkonataj 
poetoj, i.a. Hafezo (1325–1389)  kaj 
Sadio (1210–1292), kaj pro ĝiaj belaj 
pejzaĝoj kaj vetero. 
 
 Simin Daneŝvar estis unua-ranga en 
irana literaturo multterene. Ŝi, ekz-e, estis 
la unua irana virino, kiu publikigis sian 
historietaron. Ankaŭ unuan romanon far 
irana virino, ŝi verkis. Ŝi ankaŭ estis la 
unua irana aŭtorino, kies verkoj tradukiĝis 
alilingven; ŝia ĉefverko Suvaŝun jam 
aperis en 17 lingvoj. 
 Ŝi de infanaĝo konatiĝis kun arto kaj 
literaturo pere de siaj gepatroj: la patro 
estis kuracisto kaj la patrino pentristo. 
Simin studis en la angla lernejo “Mehr-
Ain” (Am-Rita) por la elementa kaj la meza 
niveloj kaj en la finaj ekzamenoj gajnis la 
unuan rangon inter la gelernantoj en la 
tuta lando. 
 Poste ŝi venis al Tehrano kaj okupiĝis 
pri studado en la Literatura Fakultato de la 
Tehrana Universitato, kaj ekloĝis en usona 
lernejo en Tehrano.  
 Simin Daneŝvar povis publikigi sian 

unuan kolekton de historietoj “La Estinga 
Fajro” en la jaro 1948. Eroj de tiu ĉi 16-
parta verko estis antaŭe publikitaj en 
Kejhan (Kosmo) ĵurnalo, kaj Omid 
(Espero) kaj Banu (Damo) magazinoj. 
 Ŝi estas konata kiel la unua fama irana 
aŭtorino. Kiam ŝi estis nur dudek du-
jaraĝa, ŝi finskribis la unuan verkon, kiu 
estas “La Estinga Fajro” kaj en sia dudek 
sep-jaraĝo ŝi eldonis ĝin. Certe tiu rakonto 
estis ŝia unua ekzerco kaj iam ŝi montris 
tion al Sadeg Hedajat (1903-1951), la plej 
granda verkisto de nuntempa Irano (laŭ 
ies diro ekde Sadio ĝis nun), kaj petis lian 
opinion, li diris “Se mi diru al vi kiel vi 
skribu kaj kion vi faru, vi jam ne estos vi 
mem, do lasu vin ricevi vangfrapojn kaj 
insultjon ĝis vi ekvojos mem”. Daneŝvar 
poste diris: “Ĝuste tion mi faris”. 
 En la lastaj tagoj de la printempo de la 
sama jaro, t.e. 1948 kaj post pulikiĝo de 
“La Estinga Fajro”, kiam ŝi survojis de 
Ŝirazo al Tehrano, ŝi konatiĝis kun Ĝalal 
Ale-Ahmad (1923-1969). Tiu dato tre 
gravas en ŝia vivo ĉar ankaŭ Ĝalal Ale-
Ahmad estis unu el la plej famaj verkistoj 
de tiu periodo, kiu kaj interrilatis kun la 
aliaj gigantoj de la fako, kaj li mem esence 
estis verkist-eduka. Ili du poste kaj 
kunverkis kaj geedziĝis. 

 
 

Simin Daneŝvar, la 
unua fama irana 

aŭtorino 
 
 

Far: Behĝat Mamduhi 
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 Daneŝvar en 1949 sukcesis ricevi 
doktoriĝan titolon pri la persa literaturo de 
Tehrana Universitato kaj en 1951 pere de 
Fulbright (elp. fulbrajt) stipendio ŝi iris al 
Usono kaj dum du jaroj studis en estetika 
fako en Stanford Universitato. Tiam ŝi 
lernis novelverkadon ĉe Wallace Stegner 
(1909–1993). Dum tiu periodo ŝiaj noveloj 
anglaj publikiĝis en Literatura Pacifika 
Gazeto kaj en la Libro de Stanfordaj 
Noveloj. 
 Kiam ŝi revenis el usuno, ŝi verkis 
“Urbo kiel Paradizo”n, kiu estis multoble pli 
bona ol ŝiaj antaŭaj verkoj. 
La plej fama verko de Simin Daneŝvar 
estas Suvaŝun romano, kiu publikiĝis ĵus 
antaŭ ekmorto de ŝia edzo Ĝalal Ale-
Ahmad. 
 Inter aliaj ŝiaj verkoj estas: 40-Papago 
(kun Ĝalal Ale-Ahmad) (1948), “Urbo kiel 
Paradizo” (1961), kaj “Al kiu mi 
salutu?” (1980). 
 Ŝi ankaŭ estas tradukinto de famaj 
fremdaj verkoj kiel: La Ĉokolada Soldato 
(George Bernard Shaw elp. ĝorĝ bernard 
ŝaŭ), Malamikoj (Anton Chekhof elp. ĉeĥof), 
“Skarleta Letero” (Nathaniel Hawthorne), kaj 
“Suna Mie lmonato”  (Ryunosuke 
Akutagawa).  
 La plej gravaj romanoj de ŝi post la 
Irana Revolucio (1979) jenas: La Vagada 
Insulo (1992), La Vaganta Karavanisto 

(2001) kaj La Vaganta Monto (ne 
publikita), kiuj estas romanoj pri okazaĵoj 
kaŭzantaj Iranan Revolucion kaj postaj 
eventoj. La plej lasta ero de ŝia trilogio, 
t.e. La Vaganta Monto, perdiĝis en ŝia 
domo kaj ankoraŭ ne publikiĝis. 
 Simin Daneŝvar forpasis en sia domo 
en Tehrano post influenza malsano 
vespere de la 8a de marto 2011 kiam aĝis 
90 kaj entomboĝis en la Sekcio de Artistaj 
en Beheŝte Zahra (Paradizo de Zahra) 
Tombejo en Tehrano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontoj: 
 Banuje dastan-nevisije Iran (La damo de 

irana histori-verkado), Asemane Iran (La 
Irana Ĉielo), Nova Serio, Numero 1., p. 23,  
Septembro 2013. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Simin_Daneshvar 
 http://fa.wikipedia.org/wiki/ 

 Irana Esperanto Asocio (IREA) anoncas okazigon de la unua IREK 
(Irana Esperanto-Kongreso) en la 24a ĝis 26a de marto 2014. Irano havas 
longan historion de Esperanto-movado, sed en la lastaj jaroj, esperantistoj 
de la mondo havis maloftan okazon por viziti Iranon. Jen estas unika 
okazo por ĝui la esperanta etoson kun abundaj programeroj kaj 
samtempe iom turismi tra la lando. Menciindas ke la kongreso koincidas 
kun la novjaraj ferioj kaj tio donas oportunon por kaj kongresi kaj ĝui la 
nov-jarajn festojn tra la lando dum la plej favora kaj agrabla klimato. 
 La kongresa temo: \\\"Esperanto, Lingvo de Ideo kaj Idealo\\\" estas 
bone elpensita kaj elektita por la unua landa kongreso, en kiu oni 
prezentos Esperanton al la publiko kaj samtempe okazos seminarioj, prelegoj, diskutoj kaj rapidaj 
kursoj. En la programo estas antaŭplanita kulturaj aranĝoj kiel arta vespero kaj muziko dum la unuaj du 
tagoj kaj ekskurso por la lasta tago de la kongreso. 
Estas bonvenaj viaj kontribuoj pere de artikoloj, prezentoj kaj aktiva partopreno en aranĝado kaj 
plifaciligo de la okazo. 
 Por partoprenantoj el eksterlando eblas aranĝi tranokton ĉe esperantistoj aŭ rezervi hotelon laŭplaĉe. 
Por akiri vizon, IREA klopodos helpi laŭeble. Interesantoj por partopreni unue serĉu informojn pri vizo 
ĉe irana ambasadejo de la koncerna lando. 
 La partopren-kotizo por eksterlandanoj (70 Eŭroj) kovras ĉiujn kostojn dum la kongreso krom la 
tranokto. La kotizon oni pagos surloke. Por aliĝi, kontribui per artikolo, aŭ proponi artan programon 
simple sendu retmesaĝon al info@espero.ir aŭ http://www.espero.ir/irek-1 
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Irano  
Ĵaŭde vespere 2013/12/13 okazis 
Zamenhof-festo en Tehrano. Preskaŭ 
55 personoj partoprenis; duono estis 
esperantistoj kaj la aliajn konsistis 
esperantanoj. La loko estis amfiteatro 
de la kvartal-domo de Ekbatan kies 
estrino, s-ino Tira, estas esperantistino. 
La nombro de partoprenintoj estis la 
dua rekordo, post la festo en kiu 
partoprenis 60 personoj. La programo 
estis la plej bunta inter niaj festoj kaj 
inkluzivis: 

1- Prelegoj de s-ro Ar. Mamdoohi “(Se mi estus Zamenhof”) kaj mi “(Iom da nostalgio)”. 
2- Raportoj de s-roj Shafiee kaj Hashemi (respondeculo de la instituto kiu okazigos la unuan 

iranan E-kongreson) 
3-Apartaj muzikumoj de s-ino Khoshgiafe (orgeno, inkluzive de "La espero"), s-roj Sepehr 

(akardeono) kaj Mehrabi (Gitaro kun voĉo). 
4- Poem-deklamoj de s-ino Dortaj kaj s-ro Pedram. 
5- Konkurso kun libropremio flanke de s-ro Zargaripour. 

K. Sayadpour 

La Mondo festis  
2013 Zamenhof-tagon pli 
entuziasme kaj altnivele! 
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Pollando 
 Internacia studumo pri 
t u r i s mo  k a j  k u l t u r o  e n 
B y d g o s z c z  ( P o l l a n d o ) 
o k a z i g i s  d u m  6 - 1 2  d e 
decembro 2013 Zamenhofajn 
tagojn en Bydgoszcz kaj 

Toruń. Dum la tri unuaj tagoj 
okazis kurso pri diplomatio 
en muzeo de diplomatio de 
univeritato de Kazimiro la 
G r a n d a  e n  B y d g o s z c z , 
gvidata de prof. d-ro hab. 
Adam Sudo ł ,  Bakalaura-
magistra Seminario de AIS 
(Akademio Internacia de la 
Sciencoj) sub gvido de Prof. 
d - r ino  hab .  A leksandra 
K o w a l c z y k  k a j  aŭ t o r a 
renkontiĝo kun prof. d-ro 
hab. Mieczysław Wojtasik, 
kiu laste eldonis helpe de 
ISTK kaj Skonpres siajn 125 

a fo r i s mojn  en  po l a  ka j 
Esperanto lingvoj – “Kolce 
ż y c i a  –  P i k i l o j  d e 
vivo” (prezo 3 EUR kun 
s e n d o k o s t o j ) .  S i a n 
diplomverkon por AIS sub 
titolo “Radio de Taĝikio en la 
jaroj de sendependeco” - 
p r e z e n t i s  S a i d m u r o d i 
Khojazod – prezidanto de 
Esperanto Asocio en Taĝikio. 
O k a z i s  k u n v e n o j  p o r 
k a n d i d a t o j  v o j aĝ i  k u n 

Esperantoturo ankaŭ laŭ la 16 
vojaĝvariantoj lige kun la 99 
Universala Kongreso de 
Esperanto en Bona Aero – 
2014, kiujn akompanis filmoj 
de mag. Romuald  Puciul kaj 
red. Roman Dobrzyński. 
Dimanĉe, la 8.12.2013, sub 
gvido de Esperanto-ĉiĉerono 

– Asci. Andrzej Grzebowski 
okazis vizitado de ZEO-j en 
Bydgoszcz. Ankaŭ prelegis 
pri Norvegio Cato Haugen  el 
Esperanto Klubo en Oslo. 
Lunde multmedian prelegon 
pri Heroldo de Esperanto kaj 
v i v o  d e  A d a  F i g h i e r a -
S ikorska  p rezen t i s  r ed . 
B a r b a r a  P i e t r z a k  – 
Estraranino de UEA, kiu 
r e n k o n t iĝ i s  a n k aŭ  k u n 
vojaĝantoj por monata vojaĝo 
al brazilo kaj al Bona Espero 
( e l  F i n n l a n d o ,  I t a l i o , 
Pollando kaj Svedio). La 
prelego estis kontribuo al 
Internacia Tago de Esperanto
-Libroj. En Urba Centro de 
K u l t u r o  ( M C K )  e n 
Bydgoszcz okazis Zamenhofa 
v e s p e r o  e n  B y d g o s z c z , 

Brazilo 
 En la dato, kiam Esperantistoj en la tuta 
mondo festas la naskiĝon de la pola kuracisto 
kaj lingvisto Ludoviko Lazaro Zamenhof, 
ankaŭ Legio de Bona Volo (LBV) plej sincere 
omaĝas lin per bildo sur la panelo La Evoluo 
de la Homaro, allogaĵo en la Nobla Salono de 
Templo de Bona Volo. 
 Tie, flanke de arta figuro de Jesuo, la 
Ekumena Kristo, la Dia Ŝtatestro, staras bildoj 
de diversaj personoj, kiuj eniris la historion 
pro sia elstara agado favore al la homaro, kaj 
tio estas elmontro de rekono kaj danko. 
Zamenhof lasis heredaĵon el sindediĉo kaj 
espero pri kunfratiĝo per internacia lingvo.  
 La centra sidejo de LBV situas en la urbo 
San-Paŭlo. En Braziljo staras la Templo de 
Bona Volo (TBV) de Legio de Bona Volo 
(LBV). 

Maria Aparecida da Silva  
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d e d i ĉ i t a  a l  p o e m o j  d e 
Ludviko Zamenhof kaj Julian 
Tuwim,  k iu jn  p rezen t i s 
Urszula Tupajka kaj Julita 
Kurek el  Bydgoszcz kaj 
Teresa Nemere kaj Henryk 
Gąsiorowski el Toruń – kadre 
de violona koncerto.  La 
Zamenhofan vesperon nome 
de PEA – Filio en Bydgoszcz 
gvidis Helena Skonieczka – 

Prezidantino de E-Klubo 
“Esperanta Amiko” ĉe Pola 
Asocio de Nevidantoj en 
Bydgoszcz.  Ĉ iuj  r icevis 
kalendaron por  2014 de 
SKONPRES, la libron de 
prof. Mieczysław Wojtasik 
kun aforismoj kaj Turisman 
Esperanto-Kalendaron 2014.   
M a r d e  o k a z i s  a n k a u 
multmedia prezentado de 
nova gvidlibro pri Bydgoszcz 
“Dobre  ad resy  –  Bona j 
Adresoj” de red. Konstanty 
Dombrowicz, esperantisto, 

eksa Prezidento de Urbo 
Bydgoszcz. Chapitro n-ro 73 
(inter 204 chapitroj) pagho 
1 1 0  e s t a s  d e d i c h i t a  a l 
Esperanto en Bydgoszcz (kun 
foto de nia Centro, prezo 12 
EUR kun sendokostoj kaj por 
ambau eldonajhoj – 15 EUR). 
Merkrede ni vizitis urbon 
Toruń – en Etnografia Muzeo 
ĉiĉeronis en Esperanto mag. 
M a r i a  P o k r z y w n i c k a  – 
estrino de Eduka Fako de la 
Muzeo kaj  en la urbo kaj 
Domo de Nikolao Kopernik – 
ĉiĉeronis en Esperanto mag. 
Teresa Nemere.  
 La lastan tagon – ĵaŭde, la 
12-an de decembro okazis 
ekzamenoj por lingvoniveloj 
B1 kaj B2 de Esperanto laŭ 
kr i ter ioj  de Konsil io de 
E u r o p o .  L a  k v a r t a g a j n 
p r e p a r p r e l e g o j n  p o r  l a 
ekzamenoj  gvidis  ASci . 
Regina Grzebowska  kaj 
mag. Mirosława Korniluk. La 

d i p l o m o j n  e n m a n i g i s 
Direktoro  de  In ternacia 
Studumo pri Turismo kaj 
K u l t u r o  e n  B y d g o s z c z 
( I S T K ) – m a g .  J e r z y 
Kołomyjec. Dum la fermo de 
la Zamenhofaj tagoj kun la 
46-a studadsesio de ISTK/
AKB oni pridiskutis bus-
v o j a ĝ o n  d u m  2 0 . 0 6 -
15.07.2014 al “NORDKAP-
2014” kun partopreno en 24 
I n t e r n a c i a  E s p e r a n t o -
K o n g r e s o  ( 2 4  I E K )  e n 
B y d g o s z c z .  F i n e  o n i 
partoprenis la malfermon de 
U n i v e r s i t a t a  P o n t o  e n 
Bydgoszcz – longa je 1548 

metrojn– situanta apud ponto 
de Esperanto en Bydgoszcz. 
Dum la inaŭguro okazis 
internacia piedkurado de 
kelcent “Sanktaj Nikolaoj”.  
 
 

Rusio 
 ZT okazis en belga konsulejo de ….. 

 Merkredon, la 18-an de decembro okazis en 
S a n k t - P e t e r b u r g o  ( R u s i o )  u n i k a 
Zamenhoffesto laŭ invito de la belga ĝenerala 
konsulo Marie-Louise Vanherk. Multe da 
esperantistoj entuziasme kolektiĝis en la belga 
konsulejo por ĉeesti altnivelan koncerton de 
muzikistoj de la mondfama Mariniski Operejo 
kaj la Sankt-Peterburga Ŝtata Universitato, 
Ekaterina Krasko ,  Diana Starovoit kaj 
Ekaterina Porizko, kiuj prezentis aron da 
Esperantlingvaj klasikaj muzikaĵoj. Aŭdiĝis 
b e l a j  k a n t o j  i . a .  d e  F .  Sc h u b e r t ,  F . 
Mendelssohn kaj S. Rachmaninoff. La konsulo 
a lpa ro l i s  g r andan  nombron  da  l oka j 

esperantistoj en modela Esperanto kaj 
memorigis la rekonon de la universala lingvo 
kaj ĝia iniciatinto D-ro Zamenhof fare de 
UNESKO. Lerte tradukis ruse Oksana 
Burkina. La prezidanto de la Esperanto-societo 
“Kariljono”, Svetlana Eijst , akcentis la 
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gravecon de tiaj ĉi altnivelaj eventoj sur 
oficiala, diplomatia tereno kaj donis la parolon 
al Jozef-Willem Haazen, honora prezidanto de 
la loka Esperanto-klubo kaj profesoro de la 

Fakultato pri Artoj de la Sankt-Peterburga 
universitato, kiu elokvente kaj imprese traktis 
tute novajn, spiritajn aspektojn de la personeco 
de D-ro Zamenhof. Krom granda nombro da 
esperantistoj ĉeestis ankaŭ lokaj pedagogoj kaj 
konsulejaj oficistoj kiuj ne nur miris pri la 

beleco de nia lingvo sed ankaŭ pri la harmonio 
kaj la entuziasmo de la publiko, kiu estis ‘alia’ 
ol la iom severecaj ‘oficialaj’ kutimaj 
vizitantoj. Post transdono de floroj al la 
elstaraj muzikistoj, disdono de honoraj 

diplomoj al kelkaj meritplenaj pioniroj kaj 
multnombra fotado, la konsulo oferis al la 
ĉ e e s t a n t o j  r i ĉ a s p e k t a n ,  b o n g u s t a n 
promenbufedon. 

Jozef-Willem Haazen 

Tajvano 
Zamenhof-Festo de Tajvano kun pli ol 100 
partoprenantoj el 10 landoj kaj unika 
broŝuro 
   

Zamenhof-Festo 2013 organizita de 
Esperanto-kurso de Pingtung-a Komunuma 
Kolegio okazis je la 15a de decembro en 
Zhizheng-Mezlernejo en Pingtung. Gastoj el 
dek landoj partoprenis en ĝi. 

Reza Kheirkhah gvidis la feston Esperante, 
kaj Ingrid Chuang interpretis ĉine. Venis 

gratulmesaĝoj el 17 landoj.  
Tajlanda Esperanta lernantino Somboon 

Kao kaj ŝia amikino Aree ofertis gracian 
tajlandan dancon por bonvenigi la 
partoprenantojn kaj vivigi la feston. Post la 
danco prezentis sian talenton pri magiaĵoj 
Granda Kapo juna studento kun aplaŭdo de la 
partoprenantoj. 

Inter la ĉeestantoj estis kelkaj, kiuj 
unuafoje aŭdis pri Esperanto kaj tute ne sciis 
pri ĝi. Reza faris mallongan enkondukon kaj 
gvidis ilin al lernado de baza konversacio. Oni 
lernis la frazojn kiel: “Bonan matenon”, “Kiel 
vi nomiĝas?”, “Dankon!”, “Ĝis la revido“ ktp.  

Poste japano Issei Shiho ludis Shamisenon, 
aŭ japanan gitaron. Sekve lernantoj de 
flutoklaso de komunuma kolegio ludis fluton. 

 
    Unu el la honoraj gastoj de la festo estis la 
fama hispana esperantisto Jorge Camacho. Li 

(naskiĝo: 1966) eklernis Esperanton en 1980 
kaj laboris interalie kiel EU-interpretisto, 
universitata instruisto kaj nun laboras 
kiel bibliotekisto. Li samtempe redaktas la 
altnivelan Esperantan literaturan gazeton 
“Beletra Almanako“. Krome, lia edzino 
estas el Pingtung. Li prelegis pri sia sperto 
lerni kaj uzi Esperanton per kelkaj bildoj de sia 
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ĝisnuna vivo. Li estas ĉefe konata 
kiel Esperanta poeto. Li jam publikigis ses 
volumenojn de siaj poemaroj. Unu mallongan 
poemon (malhajko) li legis antaŭ la 
aŭskultantoj kun ĉina (de Mao Zifu) kaj 
tajvana tradukoj. Jen ĝi: 
  
  malhajko 
  
absolutan obskuron 
fiŝoj absimaj 
fendas per propra lumo 
  

Post lia prelego venis muzikaj programeroj 
volontule ofertitaj de la lernantoj de 
komunuma Kolegio kaj inter ili ventrodanco 
kaptis la atenton kaj intereson de la spektantoj.  
 Jam pasis du horoj kaj Reza anoncis iom 
malfruan paŭzon. Dum paŭzo unue memora 

grupfoto estis farita. Poste oni povis trinki aŭ 
manĝi dum Esperanta babilado aŭ 
krokodilado. Ĉe unu angulo estis libroservo, 
kiun Kanada gasto Benjameno el Tajpeo 
zorgis. Ĉe la libroservo oni povis preni 
senpagajn broŝurojn aŭ gazetojn, kaj aĉeti 
Esperantajn poŝ tkartojn,  vortarojn, 
lernolibrojn, ktp. Tamen la plimulto de la 
ĉeestantoj partoprenis en la grupdanco. Oni 
dancis laŭ la fama kanto “Ĉu vi volas danci?” 
kaj ĝuis la raran okazon sin moviĝi kaj kune 
plezuriĝi. Gvidis ilin Bela, nova Esperanto-
lernanto. 
 Post duonhora paŭzo la membroj devis 
reveni al la halo por daŭrigi la restantajn 
programerojn. La unuan programon gvidis 
ĉina Esperantisto Fabina aŭ S-ino Yu Xi-mei 
pri “Esperanto kaj komerco” kaj “Esperanto-
klubo en mia urbo Xia-men” kun tre flua 
Esperanto, kaj poste instruistino de signo-
lingvo S-ino Hu-zi instruis kanton uzante 

signolingvon. La signo-lingvo por “dankon”, 
“Bonvenon!”, “Pardonu”, “amo” kaj “koro” 
estis tuj kompreneblaj kaj facile lerneblaj. 
 Laste, Abengo prelegis pri sia vojaĝo en 
Esperanto-Lando. Li antaŭ ok jaroj 
Esperantiĝis kaj ekde tiam li vojaĝadas en pli 
ol dek landoj por kaj per Esperanto. Pro manko 
de tempo li povis prezenti la prelegon nur 
duone. 

Antaŭ la fermo de la festo oni faris 
loterion. Laŭ la numero de enskrib-paperoj ĉiuj 
gajnis donacojn. La donacoj estis donacitaj de 
la lokaj Esperantistoj, la plej multe per 
kompanio  Inpower Biotech (kies sekretariino 
S-ino Klementina Lin estas aktiva 
Esperantisto) kiu donacis mezgrandan sakon 
da jogurt-kukoj al ĉiuj partoprenantoj dum 
enskribiĝo kaj ankaŭ por loterio. Kevin Hsih 
Esperantista masaĝisto ankaŭ donacis valorajn 
kuponojn por senpaga kaj rabata masaĝo (en 
sia granda kliniko kie Esperanto ankaŭ estas 
parolata). Krom tio Anjur (ĉefino de manĝejo 
LaMorning) nia Esperanto-studento ĉe 
Komunuma Kolegio donacis plastikajn 
dosierujojn, ruĝan teon en granda kvanto; kaj 
D-ro Henry Hung (pediatro) donacis belajn 
gluaĵojn. Kaj populara donaco por ĉiuj, sapoj 

en verda koloro kaj stela formo, venis de 
Lydia, veterana sapoinstruisto kaj edzino de 
Cyril Vergnaud, la ĉefa organizanto de ĉijara 
Zamenhof-festo (li en Januaro de tiu ĉi jaro 
komencis lerni Esperanton kaj en la pasinta 
somero instruis ĝin al dek kelkaj studentoj). 
   Antaŭ la sesa horo vespere ĉiuj devis forlasi 
la halon, tamen la festo daŭris aliloke. Ĉirkaŭ 
20 el la partoprenantoj, plej multe 
Esperantistoj, kune moviĝis al restoracio 
“Ĝardeno de Dolĉa Sonĝo”. S-ino Kaori 
Omura (konata kiel Aminda), instruisto de la 
japana lingvo kaj la lernanto de Esperanto, kaj 
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lia edzo mastrumas la restoracion. Ŝi preparis 
Esperantlingvan menuon por la japanstilaj 
manĝo-kestoj kiujn ĉiuj ricevis por 
vespermanĝo. 
 Resume, la festo estis bunta, internacieca kaj 
Esperanta. Ĝi ne estis serioza Esperanto-
kunveno, sed gaja kunveno por varbi novajn 

samideanojn kaj kuraĝigi la komencantojn de 
Esperanto.   
Jen kelkaj statistikoj:  
 Ĉeestantoj el dek landoj (Ĉinio, Francio, 

Hispanio, Irano, Japanio, Kanado, Koreio, 
Tajlando, Usono, krom Tajvano). 

 5 enskribitaj esperantistoj kaj neesperantistoj  
Ĉirkaŭ 40 homoj kiuj prezentis siajn artojn.  
 La kotizo por la festo estis nur 100 tajvanaj 

dolaroj, aŭ tri eŭroj.  
 Broŝuro de Zamenhoffesto enhavis 30 

paĝojn (pri Esperanto, gastoj, prezentantoj 
de programoj, abontarifoj ktp) kaj estis 
printita en 200 ekzempleroj! Krom disdono 
inter la partoprenantoj ĝi ankaŭ iros al 
multaj kiuj sendis mesaĝojn al nia festo el 
alilandoj kaj amikoj en kaj ekster Tajvano.  

 Gratulmesaĝoj (5 filmoj) al la festo el 17 
landoj kaj 5 kontinentoj. 

Reza Kheirkhah  
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  Malgraŭ ĝiaMalgraŭ ĝia  populareco en la mondo,populareco en la mondo,  tre malmultajtre malmultaj  el niel ni  verevere  scias kioscias kio  estas estas 
medito. Ne troviĝas ununura difino pri ĝi.medito. Ne troviĝas ununura difino pri ĝi.  
 
 Mensa koncentriĝo pri iu specifa aĵo 

 Pensado pri pacodonaj aferoj 
 Trejnado de la menso 

 Formo de konscio kiu rezultas je trankvileco kaj stabila menso 

 Meditado iel aŭ aliel ekzistas en diversaj malnovaj tradicioj kaj religioj. 
Budhismo havas riĉan kaj ampleksan materialon pri ĝi. Sed ĝi iel ankaŭ ekzistas en 
aliaj tradicioj: 

 En Judismo: Hitbodedut (silenta kontemplado en la naturo kaj laŭtlegi religiajn 
tekstojn) 

 En Islamo: La praktiko de ‘Zekr’ (= rupetado de iu sankta vorto) similas al 
meditado. En spiritaj tradicioj kiel sufismo ankaŭ oni vidas similan koncepton.  

MeditadoMeditado  
Natura demando: Natura demando:   
Kio estas meditado?Kio estas meditado?  

Omid RohanianOmid Rohanian  
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 Ĉi tie mi provas limigi min al la koncepto de meditado en la budhisma tradicio, 
ĉar tion mi mem pli bone konas kaj estas pli populara inter esploristoj kaj nereligiaj 
homoj.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ekzistas multaj formoj de meditado, sed oni povas klasi ilin en du ĉefajn 
kategoriojn: la senpera meditado, kiu konsistas en la koncentrado de la atento por 
haltigi la fluadon de la pensoj, kaj la apogita meditado, en kiu la individuo apogas 
sin per mantroj (ripetado de iu difinita sono), kantoj, ĉantoj, kreado de mensaj 
imagoj, ktp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por pli bone kompreni la rolon de meditado en Budhismo, ni unue vidu kion 
Budhismo diras pri homo kaj vivo ĝenerale: 

● La vero pri ’dukkha’ aŭ la sufero. Ĝi instruas ke en nia mondo, la ekzistado kiel 
oni konas ĝin, estas plena je sufero kaj ĝi estas finfine nekontentiga. 

● La vero pri origino de sufero ‘samdudaja’. La plejmulto de nia suferado devenas 
de avido (avido al agrablaj sed ŝanĝiĝemaj aferoj) kaj nescio. 
  

Judoj farante Hitbodedut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Kristana meditado                  Zen meditado (zazen) 
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● La tria nobla vero estas la vero pri la halto de la sufero (nirodha). Ĝi vortiĝas ke ja 
ekzistas fino de volupteco, kiu nomiĝas nirvano. 

● La kvara nobla vero estas la vero pri la vojo kondukanta al la fino de la 
sufero (magga). La vojo nomiĝas la "nobla okopa vojo". Ĝi estas laŭ Budhismo, la 
solvo por la fina halto de suferado kaj atingo de nirvano. La esenco de ĝi estas halto 
de avido kaj nescio.  

 Meditado do, kiel ĉefa eco de Budhismo, estas praktiko cele al haltigo de avido 
kaj aliaj memamaj kaj negativaj homaj trajtoj. Ĝia fina rezulto, laŭ Budhismo, estas 
atingo de nirvana. 

 Laŭ budhismo Meditado estas 
konscia strebo por ŝanĝi la 
labormanieron de la menso. La 
Pali-vorto por meditado estas 
"bhavana", kiu signifas "kreskigi" 
aŭ "disvolvi". 
 La Budho instruis multajn 
malsamajn specojn de meditado, 
el kiuj ĉiu destinas por solvi 
specialan problemon aŭ disvolvi 
specialan psikologian staton. Sed 
du plej komunaj kaj utilaj 
meditadoj estas Atento al Spirado, 
“anapana sati” en la Pali-lingvo, 
kaj Amema Meditado, “meta 
bhavana” en la Pali-lingvo. 

Atento al Spirado  

 Kiam vi sidas kviete kun viaj okuloj fermitaj, koncentru vian atenton sur la 
movojn de enspirado kaj elspirado. Vi povas tion fari per nombrado de spiroj aŭ 
enrigardo al la leviĝo kaj malleviĝo de la ventro. Dum via praktikado iuj problemoj 
kaj malfacilaĵoj eble aperas. Vi eble sentas ĝenan jukon sur la korpo aŭ 
malkomfortecon en viaj genuoj. Se tio okazas, malstreĉu vian korpon senmove kaj 
daŭre tenu vian atenton fiksitan al la spirado.  
 
Amema Meditado  

 Unue koncentru vian atenton sur vin mem kaj diru al vi vortojn kiel "Mi estu 
bonfarta kaj feliĉa. Mi estu paca kaj trankvila. Mi estu protektata kontraŭ danĝeroj. 
Mia menso estu libera de malamo. Mia koro estu plena de amo. Mi estu bonfarta kaj 
feliĉa." 

 Poste unu post unu pensu pri amata persono, neŭtrala persono, kiun vi nek amas 
nek malamas kaj fine malamata persono bondezirante, ke ĉiu el ili fartu tiel bone 
kiel vi mem. 
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Ĵaluzo estas eco akompananta homon ekde Kaino ĝis nun. En tiu ĉi rakonto, la 
majstro Sadio bone karakterizas ĵaluzon. 

(Rakonto 13, ĉapitro 1) 
 Mi aŭdis pri reĝo kiu pasigis nokton plezurigi sin ĝis la tago kaj ebrifine diris: 

"Nuno por ni pli ol ĉiam ravas, 
Nek bon' nek malbon' nek iu gravas." 

Derviŝo ekstere dormanta en malvarmo diris: 

"Ho vi! La mondo feliĉan kiel vi ne havas, 
Se por vi ne gravas, ĉu ankaŭ por ni ne gravas? 
  

 

 

 

 

 

  
Tio plaĉis al la reĝo. Monujon kun mil dinaroj li 
eligis tra truo kaj diris al la derviŝo: "Etendu vian 
jupon!" Li diris: "Jupo malestas ĉar mi 
senvestas!" La reĝo kompatis eĉ plu pro lia 
povreco kaj aldonis robon kaj sendis ĉiujn al li. 
La derviŝo post mallonge elĉerpis ĉiujn monon 
kaj varon kaj revenis. 

Ĉe liberuloj longe ne restas oro, 
nek akv' en kribril', nek atend' en am-koro. 

 

 Kvankam pasis multaj aŭtunoj post verkado de 
Golestan, ties floroj ankoraŭ freŝas. Flaru la 
jenajn kaj plezuru. 

Elektis kaj tradukis: K. Sayadpour 

 

 

 

 

 

يكي از ملوك را شنيدم كه شبي در عشرت روز كـرده بـود و در              
 :پايان مستي همي گفت

 ما را به جهان خوشتر از اين يكدم نيست
 بدانديشه و از كس غم نيست كز نيك و 

 :درويشي به سرما برون خفته و گفت
 اى آنكه به اقبال تو در عالم نيست

 گيرم كه غمت نيست ، غم ما هم نيست

ملك را خوش آمد ، صره اي هزار دينار از روزن برون داشت كـه    
. دامن از كجا آرم كه جامه ندارم :  درويش گفت.  دامن بدار اي درويش

ملك را بر حال ضعيف او رقت زياد شد و خلعتي بر آن مزيـد كـرد و        
درويش مر آن نقد و جنس را به اندك زمان بخورد و      .  پيشش فرستاد

 .پريشان كرد و باز آمد
 قرار بركف آزادگان نگيرد مال

 نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال
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Foto: www.MihanDownload.com 

 En nekonvena situacio, oni informis la reĝon pri lia stato. La reĝo ekkoleris kaj deturnis sian 
vizaĝon. Pri tio, la sagaculoj kaj saĝuloj diris ke oni evitu koleron kaj furiozon de la ŝahoj ĉar la 
plejmulto de ilia atento koncentriĝas pri la landaj administraj aferoj kaj ili ne toleras la tumulton de 
l' popolo. 

Ŝaho al tiu homo ne favoras 

kiu tempo-konvenecon ignoras. 

Se por parol' vi ne trovis okazon, 

Ne malestimu vin dirante frazon. 

 

 

 
 Li diris: "Forpelu tiun senhontan elspezeman almozulon kiu pereis tian favoron dum tiu 
mallonga tempo, ĉar la landa trezoro estas buŝpleno por manĝaĵ-senigatoj kaj ne ĉasaĵo por 
Satan-fratoj. 

Stulta taga brulant' de kamfor-kandel' 

baldaŭ nokte ne havos lamp-oleon. 

 

 Unu el la konsilantaj veziroj diris: "Via reĝa moŝto! Estas konsilinde difini sufiĉan vivtenon 
donatan regule por ke ili ne malmoderu. Sed tio kion vi diris pri ĉagreno kaj malpermeso, ne estas 
deca por Di-kredantoj; esperigi iun per favoro kaj senesperigi tiun per forpelo. 
 

Pordon al avidul' ne malfermu! 

Malferminte ĝin ne batal-fermu! 

 

Neniam la Hiĝaz-soifantoj* 

kolektiĝas ĉirkaŭ akvo sala. 

Sed popolo, birdo, kaj formiko 

kolektiĝas ĉirkaŭ akvo mala. 

 

 

 

* Parto de Saŭdarabio konsistanta el Mekko, Medina kaj Taif. 

و .  بهم برآمد و روي ازو درهم كشيـد :  در حالتي كه ملك را پرواي او نبود حال بگفتند 
اند اصحاب فطنت و خبرت كه از حدث و سورت پادشاهان برحذر بايد بودن كه  زينجا گفته

 . غالب همت ايشان به معظمات امور مملكت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نكند
 

 حرامش بود نعمت پادشاه
 كه هنگام فرصت ندارد نگاه
 مجال سخن تا نيابى ز پيش

 به بيهوده گفتن مبر قدر خويش

اين گداي شوخ مبذر را كه چندان نعمت به چندين مدت برانداخت برانيد كـه    :  گفت 
 .الشاطين ي اخوان ي بيت المال لقمه مساكين است نه طعمه خزانه

 ابلهى كو روز روشن شمع كافورى نهد
 زود بينى كش به شب روغن نباشد در چراغ

اي خداوند ، مصلحت آن بينم كه چنين كسـان را وجـه      :  يكى از وزراي ناصح گفت 
كفاف بتفاريق مجري دارند تا در نفقه اسراف نكنند اما آنچه فرمـودي از زجـر و مـنـع،           
مناسب حال ارباب همت نيست يكي را بلطف اميدوار گردانيدن و باز به نوميدي خسـتـه    

 .كردن
 

 به روى خود در طماع باز نتوان كرد
 چو باز شد، به درشتى فراز نتوان كرد

 
 كس نبيند كه تشنگان حجاز

 به سر آب شور گرد آيند
 هر كجا چشمه اى بود شيرين
 مردم و مرغ و مور گرد آيند
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Sendis: Herman Deceŭninck 
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Troveblas Ĉe: www.espero.ir  

Antaŭaj numeroj disponeblas 
 

Nomo:                                            
Familia Nomo:                               
De numero:             Ĝis numero: 
Adreso: 
 
Poŝt-kodo:       Telefono:   
  
E-poŝto: 
 
 
Sendu la peton al la adreso:  
E-poŝto: info@espero.ir 
 

Bonan legadon, 
Irana Esperantisto 

Kaj …  

Ĝis: 


